
                                            
 " اه ییادز  عنام  اه و  ینابیتشپ  دیلوت ،  " 

لاغتشا   ییادز  عنام  دیلوت و  زا  ینابیتشپ  درکیور  اب  لاغتشا  اب  طبترم  طباوض  اه و  لمعلاروتسد  مهم  تاکن  تاماهبا ،  عفر  هعومجم 

روشک یتسیزهب  نامزاس  ینیرفآراک  لاغتشا و  رتفد   

ياهکناب رد  ییوجددم  لاعف  دک  نتـشاد  ینیرفآراک  لاغتـشا و  هزوح  تامدخ  زا  يدـنم  هرهب  يارب  درف  ندوب  وجددـم  كالم  -   1

.دشاب یم  یتسیزهب  نامزاس  یمسر  یتاعالطا 

یـشخبناوت و ، یعامتجا یـصصخت  ياه  هزوحرد  لاغتـشا  طیارـش  دجاو  شـشوپ  تحت  دارفا  هیلک  هب  لاغتـشا  تامدـخ  هئارا  -2

دشاب :  یم  حرشب   يریگشیپ 

ناوتزاب لباق  نالولعم  - 

راوناخ تسرپرس  نانز  - 

ناوتزاب لباق  ریغ  تیلولعم  ياراد  درف  میق  ای  تسرپرس  - 

.لاغتشا طیارش  دجاو  لقتسم  نادنزرف  - 

هناماس رد  تاعالطا  تبث  هب  طورشم  یصصخت  هزوح  صیخشت  هب  بیسآ  ضرعمرد  دارفا  یعامتجا و  ناگدید  بیسآ  - 

 . نامزاس یتاعالطا  ياهکناب  ای  ناغمرا و 

نامزاس یتاعالطا  ياهکناب  ای  ناغمرا  هناماس  رد  تاعالطا  تبث  هب  طورشم  دایتعا  ناگتفای  دوبهب  - 

ناوتزاب لباق  لولعم  وضع   2 لقادح   ياراد  ياهراوناخ  و  یناوتزاب  لباقریغ  لولعم  کی  لقادـح   ياراد  ياـهراوناخ  درومرد  -   3 

راوناخ کی  هجرد  ياـضعا  زا  رگید  یکی  هب  تالیهست  ياطعا  دشاب  ریگب  يرمتسم  ای  ریگب  قوقح   ، راوناخ تسرپرـس  هک  یتروصرد 

 . تسا عنامالب  لولعم   درف  همان   میق  ذخا  اب  لاغتشا  طیارش  ندوباراد  طرش  هب  دنزرف ) ورسمه   ، ردارب ، رهاوخ ، ردام ، ردپ )

 

تناضح  ای  همان  میق  هئارا  اب  دنشابیم  تالیهست  ذخا  یضاقتم  هک  ناوتزاب  لباق  ریغ  لولعم  اب  طبترم  تسرپرس   ریغ  دارفا  يارب  - 4

تروص رد  رابکی  يارب  نامزمه  روطب  ییاضق  عجارم  زا  همان  یفرعم  هئارا  اب  ناشیا و  ياه  هنیزه  نیمات  ورمتسم  يرادهگن  رب  دیکات  اب 

.دشاب یم  عنام  الب  لاغتشا   طیارش  نتشاد 

 : همان  هرامش 
 : خیرات
درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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نیرخآ ساسارب  تالیهست  تخادرپ  نامز  تدم  اب  بسانتم  تسیاب  یم  تناضح  ای  همان  میق  رابتعا  نامز  تدـم  هرـصبت : 

.دشاب يزکرم  کناب  هبوصم 

نوناق عبات  دادرارق  داقعنا  طرش  هب   وجددم  رفن  رثکادح 40  يارب  يزکرم  کناب  هبوصم   ساسارب  ییامرفراک  تالیهست  تخادرپ  - 5

يریگراکب رب  ینبم  يرـضحم  دهعت  نینچمهو  همیب  دزمتـسدو و  قوقح  هام  کی  لقادح  تخادرپ  اب  هطوبرم  تاررقم  طباوض و  قبط 

هئارا تخادرپزاب و  تدم  غلبم و  صوصخرد  يزکرم  کناب  هبوصم  قباطم  لاغتـشا  تالیهست  تخادرپزاب  تدم  لوط  رد  وجددم  درف 

.دشاب یم  عنام  الب  یتسیزهب  هب  روکذم  همان  دهعت  رگراک و  امرفراک و  نیبام  یف  دادرارق  هخسن 

لاغتـشا هتیمک  رایتخا  رد  ناموت  نویلیم  فقس 250  ات  یکناب  تالیهست  همان  یفرعم  رودص  دـییات و  یـسررب ،  کی :  هرـصبت        

یـصصخت هتیمک  رد  تسیاب  یم  ناموت ) درایلیم   2 يزکرم (  کناب  بوصم  فقـس  ات  رکذـلا  قوف  غلبم  زا  رتالاب  و  هدوب  ناتسرهش 

.دشاب یم  عنامالب  ناتسرهش  یتسیزهب  طسوت  همان  یفرعم  رودص  بیوصت ،  تروص  رد  حرطم و  ناتسا  لاغتشا 

شرازگ هئارا  ناتسرهش و  یتسیزهب  سیئر  ای  لاغتشا  سانـشراک  طسوت  ییامرفراک  تالیهست  ياطعا  زا  لبق   دیدزاب  ود :  هرـصبت 

لاغتشا یصصخت  هتیمک  رد  بیوصت  روظنمب  هدنورپ  لاسرا  سپـس  ناتـسرهش و  یتسیزهب  لاغتـشا  یـصصخت  هتیمک  رد  هطوبرم 

.دشاب یم  یمازلا  ناتسا 

کی هرصبت  ربارب   ) ناتسا لاغتشا  یـصصخت  هتیمک  رد  بیوصت  زا  سپ  ییامرفراک   یکناب  تالیهست  همان  یفرعم  رودص  هس :  هرصبت 

.دشاب یم  عنامالب  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  سیئر  طسوت  دنب 5)

سیئر ای  ناتسرهش  لاغتشا  سانـشراک   طسوت  امرفراک  هب  هدش   یفرعم  نایوجددم  راکب  لاغتـشا  تیعـضو  زا  دیدزاب  شرازگ  - 6

روظنمب رابکی  هاـم  هسره  نآ  زا  سپ  اـمرفراک و  هب  تالیهست  ياطعا  زا  سپ  هام  کی  رثکادـح  تروصب  ناتـسرهش  یتسیزهب  هرادا 

.تسا یمازلا  راک  نوناق  قبط  ششوپ  تحت  دارفا  راکب  لاغتشا  زا  نانیمطا  لوصح 

تالیهست غلبم  فقـس و  دادعت ،  ربارب   هتـشذگ  تاونـس  رد  هک  ینایامرفراک  زا  هتـسد  نآ  هب  ییامرفراک   تالیهست  تخادرپ  - 7

يزکرم کناب  هیغالبا  هبوصم  نیرخآ  فقـس  ات  ورین  دادعت  شیازفا  تروص  رد  دنا  هدـش  دـنم  هرهب  یکناب  تالیهست  زا  ییامرفراک  

دارفا هب  راک  نوناق  قباطم  يایازم  قوقح و  تخادرپ  یکناب و  طاسقا  رد  یباسح  شوخ  یلبق ،  نایوجددم  لاعف  لاغتشا  هب  طورـشم 

.دشاب یم  عنامالب  هدش  يریگراک  هب 

لک غلبم  هکنآ  رب  طورـشم  هلحرم  دـنچ  رد  یعمج  ریغ  تروصب  امرفراک  کی  هب  ییاـمرفراک  تالیهست  تخادرپ  هرصبت : 

.دشاب یم  عنامالب  دشابن  يزکرم  کناب  هبوصم  فقس  زا  شیب  امرفراک  يارب  لحارم  مامت  رد  تالیهست 

دنــشاب یم  لقتــسم  یقوــقح  تیــصخش  ياراد  هــک  یناــیامرفراک  هــب  لاغتــشا  تامدــخ  هنوــگره  تــخادرپ  - 8

 : همان  هرامش 
 : خیرات
درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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هب :   طونم  ...واه ) تکرش  / تاسسوم / تاجناخراک  )

، قیقد یتسپدک  سردآ و   ، رهم ياراد  گربرس ،  رد  ءاضما )  قح  ياراد  درف   ) یقوقح تیصخش  اب  یمسر  هبتاکم  هئارا  فلا   :

تارییغت نیرخآ  ربارب  لوئسم  ای  زاجم  ماقم  ءاضما  تهج  یسررب  هرامش و  و  خیرات  

ربارب یپک  ای  لصا  تارییغت ، نیرخآ  اب   ( یمسر همانزور  رد  تبث  یهگآ   ) امرفراک تیلاعف  رب  ینبم  ینوناق  تادنتسم  هئارا  ب   :

، فانصا تشادهب ، ترازو   ، یتسیزهب دننام  حالص  يذ  ياهداهن  زا  تیلاعف  هناورپ  ای  يرادرب  هرهب  هناورپ  هدش  لصا  اب 

 ... تراجت و ندعم   ، تعنص هطوبرم ،  ياه  هیداحتا 

یمسر هبتاکم  یط  امرفراک  یقوقح  تیصخش  مانب  یکناب  باسح  هرامش  هئارا  ج  : 

.دشاب یمن  رودقم  یلوصا   تقفاوم  ای  تقوم  ياهزوجم  ياراد  دارفا  هب  تالیهست  تخادرپ  هرصبت : 

شتآ لیـس ،  لیبق  زا  یثداوح  راچد  اهنآ  یلاغتـشا  دوخ  حرط   هک  یـششوپ  تحت  دارفا  هب  ددجم  لاغتـشا  تالیهست  تخادرپ  - 9

.دشاب یم  عنامالب   دارفا   نیا  هب  ددجم  تالیهست   تخادرپ  دنیامن  ،  هئارا  ینوناق  تادنتسم   هدیدرگ و  ...و  تقرس   ، هلزلز يزوس ، 

همیب هب  دنناوت  یم  هدنریگ   ماو  دارفا  هیلک  روشک  یتسیزهب  نامزاس  شـشوپ  تحت  فدـه  ياههورگ  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  - 10

تالکشم زا  يریگولج  هدنریگ و  ماو  توف  تروص  رد  ات  دنیامن  راکهدـب   هدـنام  رمع  همیب  بلاق  رد  دوخ  لاغتـشا  تالیهست  ندومن 

.ددرگ تخادرپ  رگ  همیب  تکرش  يوس  زا  طاسقا  تخادرپ  نینماض   ناگدنامزاب و  يارب  دیدج  بیسآ  داجیا  یلامتحا و 

تیامح هخرچ  زا  جورخ  دنیارف  تسیاب  یم  ددرگ و  یمن  وجددم  يرمتسم  عطق  بجوم  ییامرفراک  یلاغتشادوخ و  ماو  تخادرپ  - 11

.دریذپ تروص  هطوبرم  هزوح  يزاسدنمناوت  ياه  تسیل  کچ  اه و  لمعلاروتسد  ربارب  یصصخت  ياه  هزوح  طسوت  رمتسم 

ینیرگیاج هب  فلکم  امرفراک  هدـقعنم ،  دادرارق  يانبمرب  هجوم و  لیالد  هب  انب  امرفراک  يوسزا  وجددـم  دادرارق  وغل  تروصرد  - 12

هدش یفرعم  دیدج  يوجددم  يارب  یلبق  تادـهعت  مامتو   دـشابیم  ناتـسرهش  یتسیزهب  یگنهامه  اب  نامزاس  يوجددـم  عیرس 

ساسا رب  امرفراک  زا  تیامح  عطق  امرفراک و  هیلع  یقوقح  مادـقا  هب  زاـجم  یتسیزهب   اـی   وجددـم   تروصنیا  ریغ  رد  تساـجرباپ 

.دشاب یم  ناتسا  لاغتشا  هتیمک  هبوصم 

امرفراک يارب  ماو  غلبم  اب  بسانتم  هقیثو  ناونعب   یتفاـیرد   تالیهست  دصرد  ربارب 125  یکناب  همان  تنامض  ای  هتفـس  کچ ،  - 13

یمازلا و امرفراک  فرط  زا  تادـهعت  ماجنا  نسح  يارب  امرفراک  يوسزا  يرـضحم   همان  دـهعت  تسویپ  هب  یتسیزهب  هب  هئارا  روظنمب 

رد هدش  نییعت  فقس  ربارب   ) ناتسا لاغتشا   هتیمک  رد  دییات  ناتسرهش و   لاغتشا  هتیمک  هدهعب  تنامـض  دنـس  دروآرب  عون و  نییعت 

.دشاب یم    ( 5 دنب   کی   هرصبت 

ثاریم ترازو  ) یتراهم ياه  همان  یهاوگ  رودـص  عجارم   ریاسای  روشک  يا  هفرح  ینف  ناـمزاس  زا  یتراـهم  هماـن  یهاوگ  هئارا  - 14

 : همان  هرامش 
 : خیرات
درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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ملپید و قوف  یلیصحت  كردم  ای  یمالساداشرا ) گنهرف و  ترازو   ، يزرواشکداهج ترازو   ، یتسد عیانص  يرگـشدرگ و  ، یگنهرف

ترازو زا  یمسر  ملپید   كردم   ای  يدربراک  یملع  هاگشناد  ، روشک يا  هفرح  ینف  هاگشنادزا  معا  یتراهم  ياههاگـشناد  زا  سناسیل 

تخادرپ بوسحم و  یلغش  زوجم  ناونعب  فده   هعماج  يارب  شنادراک  و  يا   هفرح  ینف  یلیصحت  ياه  هتـشر  رد  شرورپ  شزومآ و 

.دشاب   یم  عنامالب  زوجم  قباطم   یلغش  هنیمز  رد  تالیهست 

هئارا اب  هدیدرگن و  يزاس  هدامآ  ياه  هرود  ندنارذگ   هب  قفوم  افرص   هدوب و  یلغـش   زوجم  ياراد  دارفا   هک  یتروص  رد  کی :  هرـصبت 

وجددم و دهعت  هب  طورشم  تالیهست  ذخا  روظنمب   کناب  هب  یفرعم  يارب  یلغـش  يزاس  هداما  تقوم  هدـنورپ  ناونعب  قوف  كرادـم 

.تسا یمازلا  راک  بسک و  يزادنا  هار  زا  لبق  ات  هطوبرم  یلغش  يزاس  هداما  دنیارف  لیمکت   يارب  هطوبرم  هزوح  دییات 

هزوح طسوت  یلغـش  يزاس  هداـمآ  دـنیارف  لـیمکت  هب  طونم  رکذـلا  ، قوف  دارفا  هب  لاغتـشا   تامدـخ  ریاـس  هئارا  ود  :  هرـصبت  

.دشاب یم  یصصخت  ياه  

رد دـنفلکم  ییاراکءاقترا  هنارای  يا و  همیب  ياه  قوشم  یکناـب و  تالیهست  زا  هدش  دـنم  هرهب  نایامرفراک  فدـه و  ياههورگ  - 15

یتسیزهب تارادا  لاغتشا  دحاو  هب  تقو  عرسا  رد  ار  دراوم  تیلاعف ،  هتسر  رییغت  ای  راک و  بسک و  لحم  ای  هاگراک  ناکم  رییغت  تروص 

.دنیامن یناسر  عالطا  اهناتسرهش 

یم رثکادح  هجیتن ،  لوصح  ات  تساوخرد  تبث  نامز  زا  ییامرفراک  یلاغتشادوخ و  تالیهست  نایضاقتم  ياه  تساوخرد  هیلک  - 16

.ددرگ فیلکت  نییعت  یمیوقت  هتفه  رد 2  تسیاب 

نآ رب  طورشم  ییامرف   شیوخ  همیب  قباوس  ياراد  نایوجددم  هب  لاغتشا   حرط  يزادنا  هار  روظنمب  لاغتشا  تالیهست  تخادرپ  - 17

لاغتـشا هتیمک  صیخـشت  هب  هتـشاد   هدـش  هداجیا  لغـش  تیبثت  ظفح و  روظنمب  مربم  زاین  ای  هتـشادن و  لاعف  لاغتـشا  ماو  هک 

.دشاب یم  عنامالب  ناتسرهش 

يوجددم يریگراکبرب  طورشم  یتسیزهب  نامزاس  زا  تیلاعف  هناورپ  ياراد  یتلود  ریغ  زکارم  تاسسوم و  هب  تالیهست  تخادرپ  - 18

قوشم ییازلاغتشا و  تالیهست  تخادرپ  تیولوا  رد  و  عنامالب  هطوبرم  طباوض  یعامتجا و  نیمات  راک و  نیناوق  ساـسا  رب  ناـمزاس 

.دنشاب یم  نالولعم   ییاراک  ءاقترا  هنیزه  کمک  يا و  همیب  ياه 

تیلولعم ياراد  دارفا  قوقح  زا  تیامح  نوناق  ربارب  نیلولعم  هب  ییامرف )  شیوخ  ییامرفراک و  ) يا همیب  ياـه  قوشم  تخادرپ  -  . 19

.دشاب یم  ششوپ  تحت  لولعم  ریغ  دارفا  لماش   هلاس   ینامز 5  تیدودحم  هدوب و   هلاس  ینامز 5  تیدودحم  دقاف  ( 13 هدام )

هنوگره رودص  تروص  رد  هدوب و  اهناتسرهش  یتسیزهب  لاغتـشا  هتیمک  هبوصم  ياراد  تسیاب  یم  یکناب  ياه  همان  یفرعم  هیلک  - 20

لاغتـشا ناسانـشراک  نینواعم و  طسوت  عوضوم  نیا  هدیدرگ و   بوسحم  فلخت  لاغتـشا  هتیمک  هبوصم  نودـب  یکناب  همان  یفرعم 

 : همان  هرامش 
 : خیرات
درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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.ددرگ یم  شرازگ  دراوم  فلخت  دوجو  تروص  رد  هتفرگ و  رارق  یبایزرا  تراظن و  دروم  اه  ناتسرهش  یتسیزهب  زا  دیدزاب  رد  یناتسا 

تارادا طسوت  راب  کی  هامره  اهناتسرهش و  یتسیزهب  تارادا  حطس  رد  تسیاب  یم  رابکی  هتفهودره  لاغتشا  هتیمک  هرصبت : 

روظنمب ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  سیئر  ایو  ناتسا  نواعم  صیخشت  هب  ترورـض و  هب  انب  رازگرب و  اهناتـسا  یتسیزهب  لک 

.دشاب یم  لیکشت  لباق  هداعلا  قوف  تروصب  فده  ياههورگ  هب  تمدخ  هئارا  رد  عیرست  لیهست و 

تاسـسومو زکارم  زا  هتـسدنآ  وروشک  یتسیزهب  ناـمزاس  زا  زوجم  ياراد  لاغتـشا  هیریخ  تاسـسوم  تیفرظ  زا  هدافتـسا  -  21 

دـشاب هدـش  رکذ  نامزاس  فدـه  ياههورگ  لاغتـشا  لیهـست  عوضوم  اـهنآ  همانـساسا  فادـها  رد  هک  تراـظن  تحت  یتلودریغ 

تیولوارد اب  راکو   بسک  هعسوتای  يزادنا  هاردنیارف  يربهار  یکناب و  لاغتشا  هدنورپ  لیکشت  دنیارف  تیاده ،  ، یلغش هرواشمروظنمب 

.تسا  عنامالب  لاغتشا  هتیمک  بیوصت  اب  ینیرفآراک  درکیور  اب  شزرا  ای   نیمات  هریجنز  تیریدم  ندادرارق   

یم اه  قوشم  رگید  تالیهست و  زا  معا  لاغتشا  تامدخ  زا  هدش  دنم  هرهب  دارفا  لاغتشا  يزاسدنمناوت و  تیعـضو  شرازگ  جرد  - 22

.ددرگ تبث  وجددم  هدنورپ  رد  یصصخت  هزوح  راکددم  قیرط  زا  تسیاب 

لاس رد  لقادح  یلاغتـشا  دوخ  ياه  حرط  يارب  ناتـسرهش  لاغتـشا  ناسانـشراک  طسوت  ییازلاغتـشا  ياه  حرط  زا  دـیدزاب  - 23

لاغتـشا ناسانـشراک  طسوت  رابکی  هام   هس  ره  لقادـح  ییامرفراک  ياهحرط  يارب  و  هیلوا )  ياه  دـیدزاب  باستحا  نودـب  ) رابکی

.دشاب یم  یمازلا  تاشرازگ  تبث  فده و   ياههورگ  لاغتشا  ییامزآ  یتسار  روظنمب  هطوبرم  ناتسرهش 

تروصب ناتسرهش  سیئر  ای  لاغتشا  سانشراک  طسوت  هدش  یفرعم  نایوجددم  راکب  لاغتـشا  تیعـضو  زا  دیدزاب  شرازگ  هرصبت 1 :

راکب لاغتـشا  زا  نانیمطا  لوصح  روظنمب  راب  کی  هاـم  هس  ره  نآ  زا  سپ  اـمرفراک و  هب  تالیهست  ياطعا  زا  سپ  هام  کی  رثکادـح 

.تسا یمازلا  راک  نوناق  قبط  نایوجددم 

رد یناسنا  عبانم  ینابیتشپ و  مرتحم  تنواعم  اب  یگنهامه  هطوبرم و  تنواعم  طسوت  تراظن  دیدزاب و  يدنبنامز  همانرب  نیودت  - 24

زا تراظن  دیدزاب و  يارب  تاناکما  رگید  هلیقن و  هلیسو  نیمات  روظنمب  ناتسرهش  حطس  رد  مجـسنم  يزیر  همانرب  اهناتـسا و  حطس 

يراکمه اب  ناتسا  لاغتشا  سانـشراک  طسوت  ییامرفراک ) ياه  حرط  اصوصخ   ) ییازلاغتـشا ياه  حرط  لاغتـشا ،  رتفد  ياهتیلاعف 

.دشاب یم  يرورض  یمازلا و  اه  هزوح  رگید 

اب ددرگ  نایوجددـم  لاغتـشا  يرادـیاپ  بجوم  هک  یتروص  رد  لاغتـشا  ياه   قوشم  یکناـب و  تالیهست  ناـمزمه  تخادرپ  - 25

.دشاب یم  عنامالب  یغالبا  تارابتعا  ساسارب  ناتسا   ای   ناتسرهش  لاغتشا  هتیمک  صیخشت 

ینیرفآراک یلغش و  هرواشم  زکارم  یتلود ،  ریغ  یبایراک  زکارم  قیرط  زا  فده  ياههورگ  يارب  ییازلاغتشا  تیفرظ  زا  هدافتـسا    –26

دـشر زکارم  يروهمج و  تسایر  يروآ  ینف و  یملع  تنواعم  ای  یعامتجا   هافر  راک و  نواـعت ،  ترازو  زا  زوجم  ياراد  يروآون  زکارم  و 

.دشاب یم  عنامالب  اههاگشناد 

 : همان  هرامش 
 : خیرات
درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

 

   

۵



هب تسیاب  یم  فده   ياههورگ  لاغتشا  ياتسار  رد  یصوصخ  یتلود و  ياه  شخب  اب  اهدادرارق و ....  اه ،  همان  مهافت  هیلک  دافم  - 27

.دشاب یم  ناتسا  هدهعب   رما  نیا  تیلوئسم  هدیدرگ و  دقعنم  سپس  هدیسر و  ناتسا  یقوقح  رتفد  دییات 

تالیهست ذـخا  يارب  یکناب  همان  یفرعم  رودـص  رایتخا  ضیوفت  هب  تبـسن  تیروف  دـیق  اب  تسیاب  یم  اهناتـسا  لک  ناریدـم  - 28

.دنیامن مادقا  اهناتسرهش  یتسیزهب  تارادا  ياسور  ای  ناریدم  هب  یلاغتشادوخ 

غلبم شیازفا  هب  هجوت  اـب  ییاـمرفراک ،  تالیهست  ياطعا  يارب  اهناتـسرهش  یتسیزهب  تارادا   طـسوت  هماـن  یفرعم  رودـص  - 29

ربارب   ) ناتسا لاغتـشا  هتیمک  زا  هیدییات  ذخا  یـسررب و   زا  سپ  تسیاب  یم  يزکرم   کناب  هیغالبا  ساسا  رب  ییامرفراک  تالیهست 

هبوصم ذخا  زا  لبق  ناتسرهش  یتسیزهب  تارادا  طسوت  ییامرفراک  همان  یفرعم  رودص  تروص  رد  دریذپ و  تروص   ( دنب 5 کی  هرصبت 

رارق یبایزرا  تراظن و  دروم  لاغتشا  ناسانشراک  نواعم و  دیدزاب  رد  عوضوم  نیا  هدیدرگ و  بوسحم  فلخت  ناتسا  لاغتـشا  هتیمک 

.دریگ

 

لباق فیاظو  همانشخب  نیرخآ  غالبا  ساسا  رب  ییامرفراک  یلاغتـشا و  دوخ  یکناب  تالیهست  ياطعا  يارب  همان  یفرعم  رودـص  -  30 

.دشاب یم  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  سیئر  هدهع  رب  يرادا  لوحت  تاطابترا و   ، تاعالطا يروانف  زکرم  يوس  زا  رایتخا  ضیوفت 

رهم هب  روهمم  کناب  هب  لاسرا  تبث و  یکینورتکلا  تروصب  يرادا و  نویـساموتا  قیرط  زا  تسیاب  یم  ياـه  هماـن  یفرعم  هیلک  -  31

.ددرگ یناگیاب  درف  هدنورپ  رد  قباوس  جرد   ناتسرهش و  یتسیزهب   هرادا 

قوشم رد  هنایلاس  تارابتعا  عیزوت  اه ،  لمعلاروتسد  همانشخب و  زا  معا  لاغتشا  ياهدنیارف  لحارم و  هیلک  رد  تادنتسم  هیلک  - 32

دارفا ياه  تسیل  ماقرا و  رامآ و   ، لاغتشا ياه  هتیمک   ، یلاغتشا دوخ  ییامرفراک و  تالیهست  نیلولعم ، ییاراک  ءاقترا  يا ،  همیب  ياه 

ناتـسرهش و حطـس  رد  یکیزیف  ياه  یناگیاب  یکینورتکلا و  ياه  لیاف  بلاقرد  یلام  دانـسا  دننامه  تسیاب  یم  هدنریگ  تمدـخ 

.دنشاب سرتسد  لباق  يرادهگن و  يدنب ،  عمج  ناسانشراک  طسوت  لاس  نایاپ  رد  هریخذ و  ناتسا  

یتلودریغ تاسـسوم  یگنهامه  نواعم  / سیئر ناونعب  لکریدـم  لماش  ناتـسا  ینیرفآراک  لاغتـشا و  ياـه  هتیمک  بیکرت  - 33

ای سیئر   / يریگـشیپ / یعامتجا  / یـشخبناوت / یناسنا عبانم  ینابیتشپ و  نینواعم  / سیئر بئاـن  لاغتـشا  یمدرم و  ياـهتکراشم  ،

لاغتشا هتیمک  ناتسا و   رد  هتیمک  ریبد  ناونعب  لاغتشا  لوئسم  سانشراک  وضع و  ناونعب  يروانف  تسارح و   ، یـسرزاب نیلوئـسم 

.ددرگ یم  لیکشت  ناتسرهش  حطس  رد  رظانتم  بیکرت  اب  ناتسرهش 

تسیاب یم  رابکی  هتفه  ود  ره  اهناتسرهش  حطس  رد  رابکی و  هام  ره  تروصب  ناتسا  حطـس  رد  لاغتـشا  ياه  هتیمک  يرازگرب  - 34

ریاس ییامرفراک و  ياه  حرط  ياه  تساوخرد  نینچمه  ینادـیم و  دـیدزاب  ياهـشرازگ  تسا  يرورـض  لیکـشترمتسم و  تروصب 

 : همان  هرامش 
 : خیرات
درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

 

   

۶



فیلکت نییعت  یـسررب و  هسلجره  رد  رمتـسم  تروصب  ییامرفراک   ییاراک و  ءاـقترا  يا ،  همیب  ياـه  قوشم  هب  طوبرم  تاـشرازگ 

يرادهگن يریگیپ و  بترم  تروصب  ناتسا  ناتسرهش و  لاغتـشا  دحاو  رد  رقتـسم  هتیمک  هناخریبد  رد  هطوبرم  تابوصم  هدیدرگ و 

.ددرگ

ياهتنواعم رد  يزاسدـنمناوت  ياه  هتیمک  دـییات  تروص  رد  ییاـناوت  ياراد  لاـس   50 يالاب   دارفا  هـب  تالیهست  تـخادرپ  -  35

.دشاب یم  عنامالب  ناتسرهش   لاغتشا  هتیمک  دییات  اب  یعامتجا  یشخبناوت و 

.دشاب رتشیب  لاس    زا 60  تسیاب   یمن  تالیهست   تفایرد  نایضاقتم  نس  رثکادح  هرصبت :

ای هطوبرم  دحاو  زا  ار  ییوجددـم  دـییات  مالعتسا و  تسیاب  یم  لاغتـشا  هزوح  همیب و ...  ، تالیهست تخادرپ  هنوگره  زا  لـبق  - 36

.دیامن تفایرد  هطوبرم  هناماس   ناربراک 

یگنهامه اب  هدوبن  یکی  ییوجددم  هدنورپ  لحم  اب  راک  لحم  هک  يدارفا  هب  لاغتـشا  هزوح  تامدخ  رگید  تالیهست و  تخادرپ  - 37

هئارا راک  ،  بسک و  لحم  تاعالطا  مقس  تحص و  هیدییات  زا  سپ  حرط  يزادنا  هار  لحم  ناتـسا   طسوت  دیدزاب  ادبم و  دصقم و  نیب 

.دشاب یم  عنامالب  ییوجددم  هدنورپ  رارقتسا  لحم  ناتسرهش  طسوت  لاغتشا  تامدخ 

يرادـهگن و نما  لحم  رد  تسیاب  یم  ییامرفاک  ياه  حرط  هب  طوبرم  یکناب  ياه  هماـن  تنامـض  اـی  و  کـچ    ، هتفـس هنوگره  - 38

یتسیزهب هرادا  سیئر  هدـهعب  هدـیدرگ  ذـخا  دانـسا   يرادـهگن  ظفح و  تیلوئـسم  علطم و  عوضوم  زا  تسیاب  یم  هرادا  تسارح 

.دشاب یم  دادرارق   فرط  کی  ناونعب  ناتسرهش 

لحم ناتـسرهش  یتسیزهب   هرادارد  دادرارق   خـیرات  ناپاپ   ات  تسیاب  یم  یکناب  ياه  همان  تنامـض   تادنتـسم و  هیلک  هرـصبت : 

طـسوت هسلجتروص  کی  یط  نیفرط ،  تادـهعت  دادرارق و  تلهم  مامتا  زا  سپ  هدـیدرگ و  تظافح  يرادـهگن و  تالیهست   تخادرپ 

.ددرگ لیوحت  لاطبا و  طوبرم  كرادم  ناتسرهش  یتسیزهب  ریدم  ای  سیئر 

تالیهست زا  معا  لاغتشا  یتیامح  تامدخ  یتاعالطا  کناب  نیودت  هب  تبسن  تسا  فلکم  ناتسرهش  یتسیزهب  لاغتـشا  دحاو   –39

رد هدومن و  یناسر  زورب  یسررب و  هنایهام  تروصب  ار  نآ  هدومن و  مادقا  هدنریگ  تمدخ  یلم  دک  ساسا  رب  ییاراک  و  يا ،  همیب  یکناب ، 

تسیاب یم  اهناتسرهش  تاعالطا  عیمجت  زا  سپ  زین  ناتسا  لاغتشا  دحاو  لاسرا و  ناتسا  لاغتـشا  دحاو  هب  هناهام  ینامز  ياه  هزاب 

اب رابکی  هام  هس  ره  ینامز   هزاب  رد  روشک  ینیرفآراکو  لاغتشا  داتـس  یلاسرا  تمرف  ساسا  رب  ار  ناگدنریگ  تمدخ  یتاعالطا  کناب 

.دنیامن لاسرا  هدنریگ  تمدخ  یلمدک  تیروحم 

/ ناتسرهش یتسیزهب  هرادا  سیئر  / ناتسرهش لاغتشا  سانشراک  هدهعب  یلاسرا  یتبث و  تاعالطا  مقس  تحص و  تیلوئسم  هرصبت : 

.دشاب یم  ناتسا  لکریدم  نواعم و  ناتسا /  لاغتشا  لوئسم   سانشراک 

 : همان  هرامش 
 : خیرات
درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

 

   

۷



    

لاغتشا و داتس  زا  یبتک  مالعتسا  قیرط  زا  یناتسا  ارف  دراوم  رد  ترورـض  بسحرب  همانـشخب  نیا  قیداصمرد  ماهبا  هنوگ  ره  - 40

مادقا یناتسرهش   یناتسا و  دراوم  يارب  ناتسا  لاغتشا   هتیمکرد  يریگ  میمـصتو  یـسررب  روشک و  یتسیزهب  نامزاس  ینیرفآراک 

.ددرگ

روشک یتسیزهب  نامزاس  ینیرفآراک  لاغتشا و  رتفد 

هام 1400 تشهبیدرا 

 

 

    

 

 : همان  هرامش 
 : خیرات
درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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