
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 فصل اًل

 احکبم عوٌهی

 هبنی 

 :هبده اًل 

هبًْى هجبضظٍ ػلیَ هؽکطات  (12)هبًْى اؼبؼی ، هبزٍ  (7)ؼطظالؼول هْخْزٍ ثَ هٌظْض تحون کبهل هبزٍ 

 .ّهْاز هرسض ّاخطاات ـلبف ّثَ هْهغ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض ّظغ هیگطزز 

 ىذف 

 :هبده دًم 

ُسف اظ تسّیي ایي ؼطظالؼول ػجبضت اظ خلْگیطی کفت ذفربؾ ، ثٌگ ، تْلیس ، تٌظین ّکٌتطّل هْاز 

هرسض ، هدبظات هبچبهجطاى ، اهساهبت ، هؽْلیت ُب ّاخطاات هٌظن تْؼػ اكؽطاى پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز 

هرسضپیطاهْى اؿبظ زّؼیَ هعیَ ، ًوطٍ گصاضی ، ثجت ّضاخؽتط، ضاپْض زُی ّثؽتَ ًوْزى زّؼیَ هعیَ 

 . هیجبـس 

 فصل دًم

آغبز قضیو 

 :هبده سٌم 

 

زض هْضز  زّلت خوِْضی اؼالهی اكـبًؽتبى ثؼس اظ اذص اؼالع تْؼػ پطؼًْل هؽؼَ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض

 هیجبـس یک زّؼیَ هعیَ ثبظ ّ ایدبز هلْثایٌکَ یک كطز ّ یب  گطٍّ زض كؼبلیت ؿیط هبًًْی هْاز هرسض 

 : ثسؼت آیسشیلایي اؼالػبت هوکي اظ هٌبثغ هرتلق اظ خولَ هٌبثغ . هیگطزز

  

 . (اظ ؼؽح هلی ّ یب ّالیتی )ا .ا.زّلت جاؼالػبت اظ زیگط هؽؼبت پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض.  1

.  اضگبى ُبی زیگط تٌلیص هبًْى  ّ یب کسام اضگبى زیگط زّلتی. 2

 .هرلی اؼالػبت اظ ُوکبض . 3

.  اؼالػبت کَ تْؼػ یک اضگبى زّلت ذبضخی تِیَ هیگطزز.  4

 .اؼالػبت کَ اظ یک ُوفِطی ًگطاى كطاُن هیگطزز.  5

 :هبده چبرم 

اصل ّ یب هٌجغ  اؼالػبت  هِن ًیؽت، ثبیس ثربؼط تصسین ّ تثجیت اؼالػبت ّ اؼترجبضات اضائَ ـسٍ 

ایي ػول زض تصوین گیطی ایٌکَ آیب یک زّؼیۀ هعیَ ثبظ ّ ایدبز گطزز . اهساهبت  ضّی زؼت گطكتَ ـْز

. ثؽیبض هِن هیجبـس

  : هبده پنجن

 زضصْضتیکَ اؼالػبت اضائَ ـسٍ ضا ًتْاى تبییس ّ تثجیت کطز، اكؽط كطهبًسٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز 

هرسضثبیس زض هْضز ایٌکَ آیب زض ثبظ ًوْزى زّؼیۀ ضؼوی هعیَ ثطای پیفجطز خوغ آّضی اؼالػبت اهساهی 

. صْضت گیطز یب ذیط یب زیگط كؼبلیت تٌلیص هبًْى صْضت گیطز تْخَ الظم  هجصّل زاضز

 :هبده ششن 

 یک هعیَ ثؼس اظ ۀاكؽط كطهبًسٍ هؽؼَ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض تصوین ًِبئی ضا زض ثبظ ًوْزى زّؼی

هجل اظ ایدبز زّؼیۀ هعیَ  .  هیگیطز،اثجبت ّ تبئیس ّ یب کسام كکتْض زیگطی کَ ثبالی هعیَ تبءثیط گصاض ثبـس

  :ثبیس كؼبلیت ُبی شیل ضا ثربؼط تبئیس ّ تصسین هْظْع هسًظط گطكت

 



 

 

. ًظبضت اظ هظًٌْیي ّ هحالت .1

. ٍ تْؼػ ُوکبض تِیَ گطزیسٍکتبئیس ّ تصسین  اؼالػبت  .2

اظ خولَ – ظجػ هْاز، ظجػ  زاضائی ، ظجػ اـیبی ؿیط هرسضٍ )هساضک کَ تب ثَ اهطّظ ثسؼت آهسٍ  .3

. (لؽت ثسٍ کبضاى هْاز هرسضٍ، لؽت ـوبضٍ ُبی تلیلْى ّ ؿیطٍ کَ ظجػ گطزیسٍ اًس

.  صْضت گطكتَ هظًٌْیيکَ زض گصـتَ ثب زؼتگیطی ّ هصبحجۀ  .4

 .اؼالػبت هْخْز ّ هؼلْم زض هْضز ؼْاثن هظًٌْیي ّ ؼبظهبى ُبی هْاز هرسض .5

 . ثطضؼی ؼبثوَ خطهی ّ اؼالػبت ػلیَ هظًٌْیي ـٌبذتَ ـسٍ .6

ثفوْل خْاظ ضاًٌسگی، پبؼپْضت، خْاظؼیط ّاؼؽَ،  کبضت ُبی ُْیت،  ) ثطضؼی اؼٌبز هظًٌْیي  .7

 .(ؼْاثن اهالک، ؼْاثن هبلی، ؼْاثن ّظیلْی، ؼْاثن ًفبى اًگفت، ؼبثوَ تطاكیکی ّؿیطٍ

 .ًوبیس  هعیَ کوکۀ زیگط كؼبلیتِبی کَ زض تبئیس ّ تْخیَ ایدبز زّؼی .8

 فصل سٌم

 

اًلٌیت دًسیو قضیو 

 :هبده ىفتن 

 

 تبئیس ، اكؽط كطهبًسٍ ثبیس هجل اظ آؿبظ ضؼوی هعیَ اّلْیت ّ ؼؽح ؼبظهبى هْضز ًظط ّ ثَ ػالّۀ اثجبت ّ 

 ،چٌسیي خطیبى کفلی  ( ّ ّالیبتهطکع)هؽؼبت پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض . هظًٌْیي ضا هؼییي ؼبظز

اؼترجبضاتی ّ تحویوبت ضا ضّی زؼت زاضًس کَ ًیبظ ثَ پطؼًْل، توْیل، ّ هٌبثغ تدِیعاتی خِت اًکفبف 

ثٌبًء هجل اظ ثبظ ًوْزى یک هعیَ خسیس ثبیس کبهاًل توبم خْاًت آًطا ثطضؼی کطز . ثِتط ّ تکویل  هعبیب زاضز

زض صْضتیکَ ثَ ػلت اّلْیت زازى . ضا هس ًظط زاـت (ثفوْل هٌبثغ هْخْز)ّ توبم كکتْض ُبی هتؼبضض

ثَ زیگط هعبیبی تٌلیص هبًْى هْاز هرسض ًتْاى هٌبثغ ضا اذتصبق زاز، ثٌظط ًویطؼس کَ اًکفبف هعیَ 

.  هْكویت ضا ثسًجبل زاـتَ ثبـس

 :هبده ىشتن 

 

اكؽط كطهبًسٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض ُوچٌبى ثبیس تصوین گیطز کَ  آیب خطیبى کفلی یب كؼبلیت 

 ضا کَ الظهۀ گفْزى یک زّؼیَ هعیَ هیجبـس زاضزی تحویوبتی پیفٌِبز ـسٍ اضظؾ  ظیبع ّهت ّ  تالؾ ُب

 اكـبًؽتبى زّلت خوِْضی زّلت اؼالهیهرصْصًب، اكؽط كطهبًسٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض. یب ذیط

ثبیس زضًظط زاـتَ ثبـس کَ آیب ؼبظهبى ّ هظًٌْیي ایکَ هْضز ُسف هطاضهیگیطًس ثَ یک ؼؽح چفوگیط 

ثؼعی اظ كکتْضُبی کَ ثبیس اكؽط كطهبًسٍ زض تؼیي ایٌکَ آیب هعیَ ثبظ . هفـْل  هبچبم هْاز هرسض اًس

اثط یک ؼبظهبى هبچبم هْاز هرسض ثبالی یک : گطززّ هٌبثغ اذتصبق زازٍ ـْز زض ًظط گیطز هوکي ـبهل

ت  هبلی ّ ؼؽح ػیگی ّ ؼبحَ ػولیبت ؼبظهبى، هوساض هْاز هرسض ایکَ تْظیغ هیگطزز، ّضظضخبهؼَ ،ة

.  كؽبز گطزز

 

 

 



 

 

 

 فصل چبرم

 

 (دًسیۀ قضیو  ) ا.ا.دًلت جهسئٌلیت ىبی افسر فرهبنذه پٌلیس هببرزه علیو هٌاد هخذر

 :هبده نين 

 

 ثبظ ًوْزى ّ ثؽتي یک  هْضزاكؽط كطهبًسٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض صالحیت تصوین ًِبئی زض

.  هیجبـس ثَ اؼبغ ثطضؼی، اضظیبثی ّ اّلْیت اؼالػبت کفلی ّ هبثلیت تحویوبتی زاضا ضا زّؼیۀ هعیَ

 :هبده دىن 

ّلیت ُبی شیل ضا زض اضتجبغ ثَ  آؿبظ، كؼبلیت ئهػا .ا.زّلت جاكؽط كطهبًسٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض

 :ُب ّ اًکفبف یک هعیَ زض ؼبحۀ كطهبًسُی ذْیؿ زاضز

  ( اثجبت ّ اضظیبثی اّلْیت،ثؼس اظ تبئیس  )صالحیت هٌظْضی آؿبظ یک هعیَ  .1

ثوٌظْض ثبظ ًوْزى زّؼیَ  (زّ اكؽطحس اهل )تْظیق اكؽطاى هعیَ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض  .2

. هعیَ ّ اخطای كؼبلیت زضایي ضاؼتب

. ٍكطاُن آّضی ضٌُوبیی اؼتطاتیژیکی، ُسایت ّ ؼطپطؼتی اظ توبم كؼبلیت ُبی هعی .3

 ضّظ، ثفوْل زّؼیَ هعیَ ّ  توبم ضاپْض ُبی الظهۀ یک 90ثطضؼی چگًْگی ّ پیفطكت هعیَ زض ُط  .4

 ضّظ صْضت هیگیطز کسام كؼبلیت ضخ ًسازٍ ثبـس، 90زض صْضتیکَ زض ظهبى ثطضؼی ایکَ ثؼس اظ . هعیَ

 .ثبیس ثَ ثؽتَ ًوْزى هعیَ تْخَ هجصّل گطزز

اضـبت هِن هعیَ ّ اؼالػبت اؼترجبضاتی ثطای ازاضۀ هطثْؼَ  هطاضگبٍ ظاؼویٌبى حبصل گطزز تب توبم گ .5

.  پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض تِیَ گطزز

ُوطاٍ ثب ازاضۀ هطثْؼَ هطاضگبٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض زض هْضز هصبضكبت ایکَ هوکي زض  .6

.  حوبیت هعیَ ثطای اخطای ػولیبت ّ یب هربضج ُوکبض ًیبظ ثبـس ، ُن آٌُگی صْضت گیطز

توبم پالى ُبی ػولیبتی زض هْضز خطیبى کفلی یب كؼبلیت زیگط ایکَ ًیبظ ثَ اهسام تٌلیصی زاضز ضا ثطضؼی   .7

.  ّ هٌظْض ًوبییس

اؼویٌبى حبصل گطزز کَ کتبة ثجت ّ ضاخؽتط توبم  هعبیبی تحت کبض حلظ گطزز تب اظ هعبیبی کَ زض  .8

.  هیجبـس ًظبضت ّ پیگطی زضؼت صْضت گطكتَ ثبـس  (هسیط)ًساى اؼبحۀ هؽئْلیت هْم

.  هٌبثغ ًظط ثَ ظطّضت اّلْیت ثٌسی ّ ّهق اًکفبف ّ تکویل هعیَ گطزز .9

زؼتگیطی، حکن تالـی، ظجػ هْاز هرسض ّ یب  )اضؾ زُی ثوْهغ ُط ّاهؼَ هِن هعیَ ظاظ گ .10

.  ثَ هطاضگبٍ  پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض اؼویٌبى حبصل گطزز (.اهالک، ّؿیطٍ

 زض هؽبثوت ا.ا.زّلت جُن آٌُگ ًوْزى ثطضؼی كؼبلیت ُبی هعبیب ثب هؽئْلیي حبضًْالی ّ هحبکن  .11

.   ّ ؼطظالؼول ُبی اكـبًؽتبى ّاًیيثب م

 .صالحیت هٌظْضی ًِبئی زض ثؽتَ ًوْزى زّؼیَ هعیَ  .12

 :هبده یبزدىن 

 کیـْزی ثبظ ما.ا.زّلت ج هْاز هرسض ٍی هجبضظٍ ػلغی کَ تْؼػ زكتط هطثْؼَ پْلی خٌبئیای هعبیثطا

 .زیفْ مىی تغ اػسازةی آؿبظ ّ ًظط ثَ تطتخی ثَ اؼبغ تبضٍیًوجط هط

 : خواهذ بودلی حروف به اساس رنیا. گرددی منی دو حرف تعتی مشخص نمودن هر  والیبرا .1

: ، كطاٍ((DK:یکٌسیزا، ) ( BM:اىیثبم، (BL):  ثلد،((BG:، ثـالى BD)):غی، ثبزؽ( (BK:ثسذفبى

(FR)اةی، كبض :(FY)ی، ؿعى:(GZ)ؿْض ، :GR))ُلوٌس ، :(HL) ُطات ، :(HR)خْظخبى ، :JZ)) ،

 : ، لـوبى((KZ: ، کٌسظ((KR: ، کٌط((KS: ، ذْؼت(KP (: ؼبی، کبپ(KN): ، کٌسُبض(KL):  کبثل

 



 

 

(LG)لْگط ، :LR))ًٌگطُبض ، :NG))ًْضؼتبى ، :(NR)هطّظی، ى :(NZ)اضظگبى ، :OR))کبی، پکت :

(PT)ای،  پکت :PY))ضی، پٌدؿ :(PS)پطّاى ، :(PW)ؼوٌگبى ، :((SMؼطپل ، :(SP)تربض ، :TK)) ،

 . ((ZB: ، ظاثل((WR: ّضزگ

 :ثبت میگردد لی رۀ باز شذه بگونی شمسی که در آغاز سال هجریۀ قضنیاول .2

 . یشود آغاز مKLیسی مواد مخذر کابل با حروف انگلهی مبارزه علسیپول .أ 

 .تحطیطهیفْز آى 91، ػسز 1391 ی ـوػی زّ حطف اظ ػسز ؼبل ُدطىی اةیثَ تؼن .ة 

 .ًْـتَ هیفْز 0001 ٍ،ی آى ـوبضٍ هطةیثَ تؼن .ج 

 ةی تطتىی ذْاُس ثْز ّ ثَ ُنKL910001 هْاز هرسض کبثل ٍی هجبضظٍ ػلغی پْلی ؼبل ثطاٍی هطىیاّل .ز 

 .اثسیی ؼبل ازاهَ مضیتب اخ

 :هبده دًازدىن 

کَ زض ؼبحۀ هؽئْلیت ـبى آؿبظ ضا اكؽط كطهبًسٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض توبم زّؼیَ ُبی هعبیبی 

اظ کتبة ثجت ّ ضاخؽتط زّؼیۀ هعبیب ثوٌظْض .   زض کتبة ثجت ّ ضاخؽتط زّؼیَ هعیَ حلظ هی ًوبیسـسٍ

 . ثجت ّ پیگیطی آؿبظ ّ ذتن ُط زّؼیَ هعیَ اؼتلبزٍ ذْاُس ـس

 :هبده سیسدىن 

 :ضا زضثط هیگیطز هؽبلت شیل ،اؼالػبت ایکَ ـبهل کتبة ثجت ّ ضاخؽتط هعبیب هیجبـس

اؼن زّؼیَ هعیَ / ػٌْاى .1

  ـوبضٍ زّؼیَ هعیَ .2

  اؼن اكؽطاى هعیَ .3

 .تبضید کَ زّؼیۀ هعیَ ثبظ گطزیسٍ اؼت .4

 .  تبضید کَ زّؼیۀ  هعیَ ثؽتَ گطزیسٍ اؼت .5

 .  تؼساز زؼتگیطی ُب .6

 .هیبّی کَ ظجػ گطزیسٍی ًْع ّ هوساض هْاز هرسض یب هْاز ک .7

.    ًْع ّ هجلؾ پْل، هلکیت، ّؼبیػ ّ زاضائی ُبی ثب اظضؾ کَ ظجػ گطزیسٍ .8

کتبة ثجت ّ ضاخؽتط هعبیب ثَ اؼبغ ؼبل کَ آؿبظ گطزیسٍ ّ ثَ تطتیت تبضید ثبظ ًوْزى هعیَ توؽین ّ حلظ 

. هیگطزز

 فصل پنجن

 

 (دًسیو قضیو )هسئٌلیت ىبی افسر قضیو پٌلیس هببرزه علیو هٌاد هخذر افغبنستبى 

 

 :هبده چبردىن 

زّ اكؽط پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض خِت حوبیت ّ ضُجطی اظ یک هعیَ هٌظْض ـسٍ تْؼػ اكؽط 

اكؽطاى هعیَ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض هؽئْلیت کلی اًکفبف ّ اخطای . كطهبًسٍ  تْظیق هیگطزًس

كؼبلیت ُبی تٌلیص هبًْى  ضا تحت ضُوٌبئی ّ ُسایت اؼتطاتژیک اكؽط كطهبًسٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ / هعیَ

.  ثَ ػِسٍ زاضًسهْاز هرسض

 :هبده پبنسدىن 

 هؽئْلیت ُبی اكؽط هعیَ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض زض اضتجبغ ثَ كؼبلیت ّ اًکفبف هعیَ هطاض شیل 

 :هیجبـس

 .پالًگصاضی ػولیبتی  ّ اهساهبت ضّظهطٍ زض پیفجطز هعیَ -1



 

 

ثب پطؼًْل کفق ّ اؼترجبضات زض اضتجبغ ثَ اؼالع ُوکبض ّ كؼبلیت ُبیؿ زض حوبیت اظ اًکفبف هعیَ  -2

ضاپْض ُبی ُوکبض کَ تْؼػ پطؼًْل کفق ّ اؼترجبضات پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ  )ُن آٌُگی صْضت گیطز

 تحطیط هیگطزز ثبیس ثَ هسیطیت کفق ّ اؼترجبضات پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض ا.ا.زّلت جهْاز هرسض 

 . (ثطای تحلیل ّ اضظیبثی ّ اهساهبت الظم زیگط ضاخغ گطزز

 ُبی ضاپْضزُی ثَ ٍخِت زیسى كْضم )تکویل ثوْهغ توبم اؼٌبز تحطیطی هعیَ ّ ضاپْضُبی هْضز ًیبظ  -3

 . ضاپْض ُبی هْضز ًیبظ ثبیس زض پٌح ضّظ كؼبلیت تٌلیص هبًْى تحطیط ّ تکویل گطزز. (ظویوۀ الق ًگبٍ کٌیس

 پالًگصاضی ّ اًکفبف هلصل پالى ُبی ػولیبتی ُط كؼبلیت هِن تٌلیصی ثفوْل زؼتگیطی، اشى تالـی،  -4

پالى : ثَ ظویۀ ة ًگبٍ کٌیس ).ظجػ هْاز هرسض ، ًظبضت، ػولیبت تحت پْـؿ  تِیَ ّ تطتیت گطزز

(.  ا.ا. زّلت جػولیبتی پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض

.   ُوطاٍ ثب هؽئْلیي حبضًْالی ّ هحبکن ُن آٌُگی صْضت گیطزًبكصٍ ّاًیيزض هؽبثوت ثب م -5

.  ّ تٌظین زّؼیَ هعیَ (تدسیس)، ضّظهطٍ ؼبظی   حلظ -6

ثَ ـوْل ؼْاثن ػبهَ،  ) ثطضؼی ّ هؽتٌس ًوْزى اؼالػبت حبصل ـسۀ ؼْاثن زض حوبیت اظ هعیَ  -7

لیلًْی، ؼْاثن هبلی، ؼْاثن خبیساز ُب، ؼْاثن زؼتگیطی، یاؼالػبت اؼترجبضاتی، ؼْاثن توبغ ُبی ت

 (.گصـتۀ خطاین خٌبئی، ّؿیطٍ

.  ُن آٌُگی الظم ثب زیگط اضگبى ُبی تٌلیص هبًْى ّ زّلتی زض حوبیت اظ اًکفبف هعیَ -8

 اكؽطاى هعیَ اؼویٌبى حبصل ًوبیٌس کَ اكؽط كطهبًسٍ اظ کلیَ اًکفبكبت ّ كؼبلیت هعیَ  ثب ذجط ثْزٍ ّ  -9

 . آًطا تبئیس هیٌوبیس

 فصل ششن

 ًدًسیو قضیوراپٌر دىی 

 راپٌردىی

 :هبده شبنسدىن 

 ّ ثَ ُویي هٌْال  ثبـسضاپْض زُی تحطیطی ّ هؽتٌس ؼبظی ثطای اًکفبف هعیَ ّ پیگیطی آى هِن هی

اضائَ ضاپْض ُبی هلصل حبضًْال ضا کوک هیٌوبیس تب اظ توبم .پیگطز ػسلی هْكن ضا ًیع تعویي هیٌوبیس

ضاپْض هؼلْهبت ّ . كؼبلیت ُب، ـبُساى ػیٌی، ّ هساضک خوغ آّضی ـسٍ زض اضتجبغ ثَ هعبیب ثبذجط ثبـس

.  ّاهؼبت زض هْضز هعبیب ثبیس تب حس هوکي خبهغ ّ هلصل ثبـس

دًسیۀ قضیو 

 :هبده ىفذىن 

توبم ضاپْض ُبی هعیَ زض یک ؼیؽتن زّؼیَ هٌظن حلظ  گطزیسٍ ّ حبّی ضاپْض ُب ّ اؼٌبز الظهۀ پْلیػ 

 ُبی ضاپْض زُی پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ ٍكْضم- ثَ ظویوۀ الق ًگبٍ کٌیس ) هیجبـس ضهجبضظٍ ػلیَ هْاز هرس

ػالٍّ ثط ایي، زّؼیۀ هعیَ  ثبیسحبّی تصبّیط، ًفبى اًگفتبى ّ زیگط هؼلْهبت . (ا.ا.زّلت جهْاز هرسض

.  تثجیت کٌٌسۀ ُْیت هظًٌْیي ّ تْهیق ـسٍ ُب ثبـس

 :هبده ىژدىن 

 .گطززم ّ ثَ اؼبغ تبضید آؿبظ ؼبل ثجت ٍزّؼیَ هعیَ زاضای ـوبضٍ  ثْز

 :هبده نسدىن 

زض هحْؼَ زكتط پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز  (هحل هلل ـسٍ ) توبم زّؼیَ ُبی هعبیب ثبیس زض هحل هصئْى 

زؼتطؼی ثَ زّؼیَ ُبی هعبیب هحسّز ثَ اكؽط كطهبًسٍ، اكؽطاى هعیَ ّ پطؼًْل . هرسض ًگِساضی گطزز

. هیجبـسایکَ اخبظۀ زؼتطؼی ضا صطف ثربؼط کبض ضؼوی ثسؼت هی آّضًس 

 :هبده بیستن 

 اكؽط كطهبًسٍ پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ هْاز هرسض یک ؼیؽتن ثجت ّ ضاخؽتط ضا ثطای اكؽط پْلیػ هجبضظٍ ػلیَ 

 زض ُیچ صْضت یک  )هْاز هرسضکَ اخبظۀ زؼتطؼی ثَ یک زّؼیۀ هعیَ زازٍ ـسٍ اؼت  ایدبز هیٌوبیس



 

 

  



 

 

 


