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  همدقم

 
 یلمع تراهم و شناد بسک هجرد نآ هلیسو هب هک تسا یشور ناحتما ،یلاع تالیصحت تاسسؤم تاناحتما لوا هدام یانبم رب
 یسررب ،یلاع تالیصحت تاسسؤم تاناحتما مجنپ هدام دافم هب هجوت اب .ددرگ یم یبایزرا یلیصحت نیعم هرود کی رد نالصحم
 هظحالم ،داوم قیبطت یبایزرا و یسررب ،نابیاغ و نامورحم تیبثت و یرضاح باصن هظحالم ،عقوم هب یرازگرب ،ناحتما مظن زا
 زا ،طبریذ عجارم هب شرازگ هیارا ،تایاکش هب یگ هدیسر ،هحیال نآ رد هدش ینیبشیپ طیارش اب نومضم ره یاه لاوس تقباطم
  .دشاب یم تاناحتما یرازگرب هوحن هب طبترم یاه تیلاعف هلمج
 و تسرد یارجا نانچمه و هوحن نییعت ،اه هتلوکاف نایم یگنهامه و تلادع ،تیفافش نیمات ، لمعلا زرط نیا نیودت زا فده
   .دشاب یم تاناحتما هسورپ هتسیاش

 لوا لصف
 
 تاناحتما یاه هتیمک داجیا :لوا هدام
 حطس رد ار تاناحتما هتیمک )هسسؤم( رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم ،تاناحتما هسورپ رتهب یارجا و تیفافش داجیا تهج
  :دیامن یم داجیا لیذ راتخاس اب هسسؤم
  .ددرگیم باختنا )نت ۱۰-۵( اه هتلوکاف دیتاسا و نادنمراک نیب زا هسسؤم یملع یاروش طسوت هتیمک یاضعا دادعت 	:فلا
 زا هتیمک تیرترکس و نواعم تفص هب هسسؤم یمومع ریدم نت کی و هتیمک سییر تفص هب اه هتلوکاف زا یکی سییر 	:ب
 .دندرگیم باختنا هسسؤم یسیردت - یملع تینواعم بناج
 
  هتیمک فیاظو : مود هدام

  ؛هسسؤم حطس رد تاناحتما مظن زا یسررب -
 ؛تاناحتما هجو نیرتهب و عقوم هب یرازگرب تمسق رد شالت -
 ؛هسسؤم هریدم تأیه یملع یاروش هب یهد شرازگو تاناحتما نایرج زا تراظن -
  ؛یسیردت یاه مارگورپ قباطم ناحتما تالاوس هوحن قیبطت زا نانیمطا -
  ؛ هسسؤم هریدم تأیهو یملع یاروش هب تاناحتما یرازگرب هوحن زا یمومع شرازگ هیارا -
  ؛ناحتما ذخا یارب  بسانم ناکم نییعت و ترورض دراوم داهنشیپ ،تاقوا میسقت هظحالم -
 ؛تاناحتما ذخا نایرج رد  یلاع تالیصحت ترازو تاناحتما حیاول و لمعلازرط نیا قیبطت زا تراظن -
 اجنآ رد و عجار هسسؤم تاناحتما هتیمک هب ،دشاب هدیدرگن جرد لمعلازرط نیا رد هک تاناحتما هب طوبرم تاعوضوم -

 .دریگ یم تروص هلصیف نآ دروم رد

 
 هتلوکاف حطس رد تاناحتما هتیمک :موس هدام

 باختنا )نت ۱۰ ـ ۵( هتلوکاف نامه دیتاسا نیب زا هتلوکاف یملع یاروش طسوت هتلوکاف هتیمک یاضعا دادعت -
 ؛دندرگیم

 ؛ددرگیم باختنا هتلوکاف سیئر اب تروشم رد هتلوکاف یملع یاروش طسوت هتیمک یاضعا نایم زا هتیمک سییر -



تاناحتما لمعلازرط  

 

3 

  .ددرگیم راد هدهع ار هتیمک تیرترکس تیلوؤسم هتلوکاف سییر هروشم هب هتیمک یاضعا زا نت کی -
 
 

 هتلوکاف تاناحتما هتیمک فیاظو : مراهچ هدام
 ار طوبرم هتلوکاف یرضاح و باصن ، رتسمس تاناحتما زاغآ زا لبق هتفه کی ات دراد هفیظو هتلوکاف تاناحتما هتیمک -

 روما یمومع تیریدم هب هتلوکاف سیئر دییاتو طوبرم هتیمک دییات زا دعبو تیبثت ار نامورحم تسل ، هظحالم
 ؛دیامن هیارا هسسؤم نالصحم

 ؛دوش یم هدرپس هتیمک هب هریدم تأیه بناج زا هک یتایاده قیبطت -
 تاناحتما حیاول اب یناوخمه رد لمعلازرط نیا رد هدش ینیب شیپ طیارش اب نومضم ره تالاوس تقباطم هظحالم -

 ؛یلاع تالیصحت ترازو
  ؛تاناحتما یرازگرب اب هطبار رد تایاکش هب یگ هدیسر و یبایزرا -
  ؛دشابن رتمک ) نت ود( زا لقا دح هک ناحتما یرازگرب لحم ره یارب هتلوکاف دیتاسا نایم زا نحتمم تأیه نییعت -
   ؛زاین تروص رد )دنشابن نت هس زا رتمک هک ( هتلوکاف دیتاسا نایم زا یریرقت تاناحتما نحتمم تأیه نییعت -
 ؛هسسؤم تاناحتما هتیمکو هتلوکاف یملع یاروش هب تاناحتما یرازگرب هوحن زا یمومع شرازگ هیارا -
 ؛)دنراد یملع رداک یاضعا یفاکان دادعت هک یاه تنمتراپید اصوصخ( اه تنمتراپید تاناحتما ذخارد یراکمه -
 یارب )..راد لفق یراملا ،فیس دننام ( مزال تاناکما و صوصخم ناکم ،هتلوکاف ره رد هکنیا زا نانیمطا لوصح -

   .دراد دوجو تاباوج یاه هچراپ و تالاوس یاه هچراپ تینؤصم
 

  تاناحتما هتیمک یفاضا فیاظو : مجنپ هدام
 هک یناحتماره  .ددرگ یبایزرا و تیریدم تاناحتما هتیمک قیرط زا ات دیامن یم باجیا هسسؤم حطس ره رد ناحتما ذخا هنوگ ره
  .دشاب یم یغلم نآ هجیتن ددرگ ذخا تاناحتما هتیمک یدییأت نودب

 
 مود لصف

 
  تاناحتما عاونا :مشش هدام
 میظنت یلاع تالیصحت ترازو تدیرک متسیس هحیال مهدزن هدامو تاناحتما هحیال مشش هدام قباطم هسسؤم رد تاناحتما عاونا
  .ددرگیم

 
 نآ تارمن شزراو ناحتما تالاوس دادعت 	:متفه هدام
  :دشاب یم لیذ رارق ،درادن تاقیبطت ای یملع راک هب ترورض هکییاه سروک و نیماضم رد تارمن شزرا .۱
 :تسا لیذ لکش هب دصیف ۲۰ رارق زا رتسمس طسو ناحتما یبایزرا  ـ فلا

 )هرمن ۵ ـ ۳( زا نومضم تیعون هب رظن یوبساحمو یلیلحت، یحیرشت لاوس زا و )هرمن ۱( هباوج راهچ لاوس ره شزرا -
 ؛دشاب یم

 ؛دشابن رتشیب لاوس ۲۰ زا و رتمک لاوس ۱۰ زا تالاوس دادعت  -
  :تسا لیذ لکش هب دصیف ۶۰ رارق زا رتسمس ییاهن ناحتما یبایزرا ـ ب
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 )هرمن ۵ ـ ۳( زا نومضم تیعون هب رظن یوبساحمو یلیلحت، یحیرشت لاوس زا و )هرمن ۱( هباوج راهچ لاوس ره شزرا  -
 ؛دشاب یم

 ؛دشابن رتشیب لاوس ۴۰ زا و رتمک لاوس ۳۰ زا تالاوس دادعت  -
 .ددرگیم هبساحم تارمن دصیف ۲۰ رارق زا فنص لخاد یاه تیلاعف و یگناخراک ، یفنص ناحتما .د
 
  :دشاب یم لیذ رارق دنراد تاقیبطت ای یملع راک هب ترورض هکییاه سروک و نیماضم رد تارمن شزرا .۲
 :تسا لیذ لکش هب دصیف ۲۰ رارق زا رتسمس طسو ناحتما یبایزرا  ـ فلا

 )هرمن ۵ ـ ۳( زا نومضم تیعون هب رظن یوبساحمو یلیلحت، یحیرشت لاوس زا و )هرمن ۱( هباوج راهچ لاوس ره شزرا -
 ؛دشاب یم

 ؛دشابن رتشیب لاوس ۲۰ زا و رتمک لاوس ۱۰ زا تالاوس دادعت  -
 
  :تسا لیذ لکش هب دصیف ۴۰ رارق زا رتسمس ییاهن ناحتما یبایزرا ـ ب

 )هرمن ۵ ـ ۳( زا نومضم تیعون هب رظن یوبساحمو یلیلحت، یحیرشت لاوس زا و )هرمن ۱( هباوج راهچ لاوس ره شزرا  -
 ؛دشاب یم

 ؛دشابن رتشیب لاوس ۳۰ زا و رتمک لاوس ۲۰ زا تالاوس دادعت  -
  .ددرگیم هبساحم دصیف ۲۰ رارق زا تاقیبطتای و یملعراک یبایزرا .ج
 .ددرگیم هبساحم تارمن دصیف ۲۰ رارق زا فنص لخاد یاه تیلاعف و یگناخراک ، یفنص ناحتما .د

 
  ناحتما تدم :متشه هدام
 هب رظن ناحتما تدم رثکا دح .دشاب یم هقیقد ۶۰ لقا دح نومضم هب رظن ، ناحتما ره ذخا یارب هدش هتفرگ رظن رد تدم 
  .ددرگیم نییعت هتلوکاف تاناحتما هتیمک بناج زا نومضم یاوتحم
 
 یریرقت ناحتما :مهن هدام
 تایه طسوت یریرقت ناحتما ،دشاب هدومن بیوصت ار یریرقت ناحتما نیعم نومضم کی یارب هتلوکاف یملع یاروش هکیتروص رد
  ؛ددرگیم ذخا هدش نییعت لبق زا تاقوا میسقت ساسا رب یریرقت ناحتما نحتمم
 
 ناداتسا تیفلکم :مهد هدام

 لمتشم دناوت یم تالاوس نیا .دنیامن نییعت یلیصحت هتشر هب هجوت اب ار ناحتما تالاوس دادعت ات دنا فلکم دیتاسا  -
 تیعون ساسا رب هک دشاب یوبساحم ای یحیرشت ، هاتوک باوج ،یلیمکت ،طلغ و حیحص ،هباوج راهچ عاونا رب
 .ددرگ یم هیهت نومضم

 ،نومضم مان ،رتسمس ،یلیصحت هتشر ،رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم مان رکذ هحفص یالاب رد و تالاوس مروف رد  -
 ؛ددرگ یم جرد ،لاوس ره هرمن و نآ نامز تدم ،ناحتما خیرات

 هس لقا دح  هدش نییعت یاه رایعم بوچراچ رد و هدش پیات تروصب ار شیوخ ناحتما تالاوس دنا فلکم دیتاسا  -
 ؛دیامن میلست هتلوکاف تاناحتما هتیمک هب  هرکذتم ناحتما یرازگرب زا لبق زور کی رثکا دح و زور
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 دنچ ای ود رد داتسا یوس زا  هدش حرطم تالاوس ،دشاب نت ۲۰ زا رتشیب فنص کی نیلصحم دادعت هک یتروص رد -
 ؛ددرگ یم هیهت پورگ

 ناحتما هسلج رد دناوتن یرارطضا لیالد رب انب داتسا رگا .تسا یمازلا هطوبرم نومضم ناحتما هسلج رد داتسا روضح  -
 ؛دهد رارق نایرجرد ار هتلوکاف تسایر ،ناحتما هسلج زا لبق زور کی دیاب ،دوش رضاح شیوخ

 ،ییاهن ،رتسمس طسو ناحتما لیبق زا( هطوبرم نومضم رد لصحم تاناحتما یمامت ذخا هب فلکم نومضم ره داتسا -
  .دشاب یم )موس و مود سناچ

 و یگدروخ طخ نودب نآ یاضما و پاچ ،لتروپ قیرط زا ناحتما هدش لیمکت هقش هئارا هب فلکم نومضم ره داتسا -
  ؛دشاب یمن شریذپ لباق داتسا طسوت هدش هیارا یملق هقش و هدوب کاپ گنر زا هدافتسا

 لباق داتسا یاضما و یرازگرب خیرات ،نومضم مان ،داتسا مان یاه تمسق لیمکت اب دیتاسا یوس زا هدش هئارا یاه هقش -
 ؛ددرگ یم درتسم داتسا هب لیمکت و حیحصت تهج هدشان لیمکت یاه هقش .تسا تفایرد

 ؛دشاب یم نالصحم رظن دیدجت تساوخرد هب یگدیسر تهج نیعم تقو رد روضح هب فلکم نومضم ره داتسا -
 ؛ددرگیم یبایزرا لصحم هچراپ نآ قباطمو هیهت هطوبرم تنمتراپید داتسا فرط زا تاباوج دیلک -
 تدیرک یف دزم اب بسانت رد روضح تاعاس دادعت تشادرظنرد اب ناحتما هسلج رد یملع ردک ریغ دیتاسا روضح دزم -

 ؛ددرگ یم هبساحم نومضم نامه یسرد

 نالصحم تیفلکم :مهدزای هدام

 رب ناحتما زاغآ زا لبق هقیقد۱۰ و هدوب رضاح هسسؤم رد ناحتما یرازگرب زا لبق تعاس مین ات دنا فلکم نیصحم -
  ؛دندرگ رقتسم هدش هدنب هرامش یاه یکوچ و لحم هب نحتمم تأیه تیاده ساسا

 ناحتما رد روضح زا دنیامن هعجارم ناحتما قاروا عیزوت و هدش نییعت تعاس رد ناحتما عورش زا دعب هک ینالصحم -
 ؛دندرگیم بوسحم رضاح ریغ و هدیدرگ مورحم

 هب طوبرم رگا یتح( تشاددای هنوگ ره و هارمه نفلت ،اه همانلاوس ،لومروف ،هوزج ،باتک ،سکب هنوگ ره ندروآ -
 ؛دشابیم عونمم ناحتما هسلج رد )دشابن سرد ناحتما

 دهاوخن ار ناحتما لحم هب دورو هزاجا لصحم نآ نودب و هدوب یمتح ناحتما هب دورو تراک و تیوه تراک نتشاد -
 ؛تفای

 ؛ددرگ ءاضما لصحم ره طسوت یدارفنا تروص هب دیاب نالصحم بایغ و روضح تسل -
 گنتک مه و هدومن هجوت تالاوس هچراپ رد جردنم یاه ییامنهار و تاکن هب دیاب نالصحم ،ناحتما عورش زا لبق -

 هناخ لماک تروص هب ار )... داتسا مان ،نومضم مان ،ناحتما خیرات ،رتسمس ،فنص ،ردپ مان ،مان( تالاوس هچراپ
 ؛دنیامن یرپ

  ؛دشاب یم )... کاپ لسنپ ،شکطخ ،لسنپ ،راکدوخ ملق( ریرحت مزاول نتشاد هارمه هب هب فلکم لصحم -
 لصحم هک یتروص رد .دیامن جراخ ناحتما زا هجو چیه هب ار تاباوج هچراپ و ناحتما تالاوس لصا دناوت یمن لصحم -

 رب و هدش شرازگ نیلپسد و مظن هتیمک هب بتارم ،تاناحتما هتیمک هلصیف رب هوالع ددرگ دروم نیا رد فلخت بکترم
 ؛ددرگ یم تاارجا نیلپسد و مظن لمعلازرط دافم یانبم

 یم لصحم صخش هدهع هب دورو تراک نتشادن هارمه ،نآ یرازگرب تعاس ،ناحتما خیرات دروم رد هابتشا تیلؤوسم -
 ؛دشاب
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 علطم دوخ یکوچ فیدر و تیعقوم زا ناحتما نیلوؤسم بناج زا ،ناحتما هسلج هب دورو زا لبق تسا فلکم لصحم -
  ؛دوش

 لحم و هدومن لیوحت قاروا یروآ عمج لؤوسم هب ار دوخ تاباوج و تالاوس یاه هچراپ دیاب ناحتما نایاپ زا سپ لصحم -
 ؛دیامن کرت اعیرس ار ناحتما یرازگرب

 هب تاناحتما عورش زا لبق دیاب ،دنا هدش هجاوم ناحتما دنچ ای و ود اب تبون کی رد نامزمه تروص هب هک ینالصحم -
 ؛دنیامن کارتشا شیوخ ناحتما رد هتلوکاف تسایر روتسد قباطم و دنراذگب نایرج رد ار عوضوم هتلوکاف تسایر

 هیفصت یلام رتفد رد ار ناش سیف طاسقا همه ییاهن ناحتما نیلوا یرازگرب زا لبق موی تسیب دنا فلکم نالصحم -
  ؛دنیامن ذخا ار ناحتما لومش تراک و هدومن

 لیمعت لباق هسسؤم نیلپسد لمعلازرط دافم ،نحتمم تأیه ای و لصحم بناج زا مظن لخم درکلمع هنوگره دروم رد -
   .تسا

 ناحتما یرازگرب و عورش هلحرم :مهدزاود هدام

 ؛دوش یم هتسب ناحتما یرازگرب لحم یاه هزاورد ناحتما عورش زا لبق هقیقد ۱۰ -

 و نداد خساپ زا نینحتمم و دشاب یم هطوبرم داتسا ،ناحتما صوصخ رد لصحم یاه شسرپ یارب امنهار عجرم هناگی -
  ؛دنیامن بانتجا ،تالاوس لح تمسق رد ییامنهار

 و دیامن یم ییامنهار ار ناشیا و هدوب وگخساپ نالصحم تالاوس هب ناحتما عورش زا دعب هقیقد ۲۰ ات رثکادح داتسا -
 ؛دهد یمن خساپ تالاوس هب ناحتما هسلج مظن ظفح رطاخ هب نآ زا دعب

 یم ناحتما هنحص رد مظن داجیا تهج شیوخ یاه تیلؤوسم یارجا هب فلکم ،نحتمم دیتاسا و نیبقارم ،نیرظان -
 ؛دنشاب

 رد رضاح دارفا اب یرورض ریغ یاه تبحص ،هسلج ماگنه دوز کرت ،ندمآ رید زا نحتمم دیتاسا و نیبقارم ،نیرظان -
 ناحتما یرازگرب نیح رد یتنرتنیا و ینفلت تاطابترا و ناحتما زا تبقارم هسورپ اب طبترم ریغ یاهراک ماجنا ،هسلج
  ؛دنیامن یراددوخ

 ،بصعت هنوگره باکترا زا و هدوب کیمداکا قالخا تشادرظن رد هب فلکم ناحتما نیبقارم و نیرظان ،دنمراک ،داتسا -
  .دنیامن یم یراد دوخ ناحتما نایرج رد نیلصحم اب زاجم ریغ تنواعم و تدعاسم

 و نداد خساپ زا نیبقارم رگید و دشاب یم هطوبرم داتسا ،ناحتما صوصخ رد لصحم تالاوس یارب امنهار عجرم اهنت -
  .دنیامن یم بانتجا ،لصحم یناحتما تالاوس لح تمسق رد ییامنهار

-  

  ناحتما زا تبایغ :مهدزیس هدام

  :ددرگ یم هرمن رفص قحتسم و هدیرگ یقلت بیاغ لصحم ،لیذ دراوم ققحت تروص رد

  ؛ تالاوس عیزوت و ناحتما زاغا زا لبق هقیقد هد یلا رثکادح ناحتما یرازگرب لحم رد روضح مدع -

 ؛ هدش نییعت یکوچ و فیدر رد نتسشن مدع -



تاناحتما لمعلازرط  

 

7 

 ؛بایغ و روضح تسیل یاضما مدع  -
  .ناحتما رد روضح طیارش دراوم لیمکت مدع -

 

 

 یرگلالخا و تافلخت :مهدراهچ هدام

  :دنشاب یم ازج بجوتسم و هدش یقلت یرگلالخا و تافلخت لیذ دراوم

 ؛دشاب هک یلکش ره هب لقن -
 ؛ رگید لصحم هب یریرحت ای یهافش تنواعم -
 ؛ هچراپ لیدبت  -
  ؛ناحتما مظن ریاغم تاکرحت ریاس و زاجم ریغ یاه تشادای و قاروا بتک زا هدافتسا و لاقتنا  -
 ؛)دشاب شوماخ رگا یتح( یکینورتکلا لیاسو ای و لیابوم هدهاشم و لمح  -
  ؛ناحتما هسلج رد دوخ یاج هب یرگید صخش نداتسرف -
 ؛ نآ دننام ای راوید و سابل ،یکوچ ،زیم ،اپ ،تسد یور رب بلاطم نتشون ای تون نتشاد هارمه هب  -
  ؛هسلج شمارآ و مظن لالخا -
  ؛تاناحتما نیبقارم و ییارجا رداک ،نیلصحم هب نیهوت و عازن -
 ؛نیلؤسم تارکذت هب هجوت مدع ،طابضنا و مظن تیاعر مدع -
 ؛اهنآ هب هقرو نداد ناشن ای و رگید لصحم یناحتما هچراپ هب ندرک هاگن  -
 ؛)دشاب هدش مالعا لبق زا داتسا طسوت هک یدراوم رد رگم( باسح نیشام نتشاد هارمه  -
 ؛هریغ و باسح نیشام ،ریرحت مزاول ندرک لدب و در  -
 ؛یرادرب ریوصت و یریگ تشاددای تروصب یتح ناحتما تالاوس ندرک جراخ -
 ؛یکوچ هرامش ای یکوچ ییاجباج  -

  ینیلپسد تاارجا :مهدزناپ هدام

 یو یارب و هدیدرگ رسک لصحم هرمن ،لمعلازرط نیا مهدراهچ جردنم دراوم ندومن یلمع یارب شالت هدهاشم تروص رد ـ فلا
 ؛ددرگ یم رداص هیراطخا

 ؛ددرگیم رفص هرمن قحتسم و جارخا هسلج زا لصحم لمعلازرط نیا مهدراهچ هدام جردنم دراوم تیبثت تروص رد  ـ ب

 یانبم رب ینیلپسد یازج مزلتسم  لصحم ، ب ءزج مکح قیبطت رب  هوالع ،هدام نیا  ب ءزج جردنم لامعا رارکت تروص رد ـ ج
  ؛ددرگیم زین هسسؤم نیلپسد و مظن لمعلازرط
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 قح لصحم و هدوب ذفان هدام نیا  ب و فلا یازجا تافلخت دروم رد نحتمم تأیه زا نت کی زا رتشیب میمصت و تواضق ـ د
  ؛ تشاد دهاوخن ار تیاکش

 

 

 

  نالصحم تساوخرد هب یگدیسر  :مهدزناش هدام

 هتیمک تسایر هب هدش نییعت نامز هدودحم رد و یبتک تروص هب دیاب تاناحتما عوضوم اب هطبار رد لصحم تساوخ رد ـ فلا
  .دریذپ یمن تروص یگدیسر هدش نییعت تارایعم زا جراخ و یهافش یاه تساوخرد هب .ددرگ هئارا تاناحتما

 لصحم تساوخ رد ، هدام نیا فلا ءزج جردنم طیارش ساسا رب و هدوب ضیارع یروآ عمج لوئسم نالصحم یمومع ریدم ـ ب
  .دیامن یم لاسرا تاناحتما هتیمک هب ار نآ زاین دروم مئامض اب هارمه

 سیئر ،طوبرم تنمتراپید رمآ تشاد روضح اب و هتلوکاف رد ،نآ هرمن و یناحتما هچراپ صوصخ رد رظن دیدجت تساوخ رد ـ ج
 هتلوکاف تسایر ،رظن دیدجت هسلج رد لصحم روضح مدع ای و روضح زاوج دروم رد.دریذپ یم تروص نومضم داتسا و هتلوکاف
 .دریگ یم میمصت

 رب و یسررب تاناحتما هتیمک طسوت ،ددجم ناحتما تساوخرد ،ناحتما رد هجوم تبیغ صوصخ رد نالصحم تساوخرد ـ د
 .ددرگ یم ذاختا میمصت ،دوجوم دهاوش و دانسا ساسا

 هب .ددرگ هئارا نالصحم یمومع تیریدم هب دیاب جیاتن نالعا زا دعب زور ۳ رثکا دح لصحم رظن دیدجت تساوخ رد ـ ه
 .دریذپ یمن تروص یگدیسر ،رگید یاهارجم  زا ای و یهافش ،هدیدرگ نییعت داعیم زا دعب  یاه تساوخرد

 یم هرکذتم نومضم رد صخش هرمن نییعت هب رجنم اتیاهن هک یدراوم یمامت ای و کی دناوت یم لصحم رظن دیدجت تساوخ رد ـ و
  .ددرگ لماش ار  )ییاهن ناحتما هرمن ،تاقیبطت هرمن ،یفنص تیلاعف و رتسمس طسو هرمن(دننام ددرگ

  نیماضم ای نومضم هرابود بیقعت : مهدزناش هدام

 رتسمس رد لسلست تیاعر اب ار هرکذتم نیماضم ای نومضم ، ددرگ ماکان طرش شیپ نومضم ود ای کی رد لصحم هاگره ـ فلا
 . دیامن یم بیقعت یلیصحت لاس نامه تالیطعت ای و یدعب

 رد لسلست تیاعر اب ار هرکذتم نیماضم ای نومضم ا ، دوش ماکان طرش شیپ ریغ نیماضم ای نومضم رد لصحم هاگ ره ـ ب
  .دیامن یم بیقعت یدعب یاه رتسمس
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 تلاح نیرد .دناوتیم هتفرگ تروص رتسمس کی رد نآ یدعب نومضم و طرش شیپ نومضم بیقعت ترورض تروصرد ـ ج
 . ددرگیم ذخا رتسمس متخ رد طرش شیپ نومضم رد یبایماک تروص رد یدعب نومضم ناحتما

 هب ، دشابن دوجوم تالیطعت رد نآ ررکم بیقعت ناکما هکددرگ ماک ان نومضم ود ای و کی رد ریخا لاس رد لصحم هاگ ره ـ د
 مجح اب بسانت رد دیاب روکذم تیلاعف مجح .دوشیم هداد شیارب یرگید کیمداکا هفیظو اءانثتسا نومضم داتسا صیخشت
  .دشاب نومضم لصا

  ناحتما تاقوا میسقت :مهدفه هدام
  .دشاب یمن لیدبتو رییغت لباق لوقعم رذع نودب و هدیدرگ ذخا هدش نییعت البق نامز و زور رد تاقوا میسقت قباطم ناحتما
 داتسا ،یرازگرب تعاس ،هتفه یاه زور رکذ اب ناحتما ذخا نامز ندیسرارف زا لبق هتفه کی لقا دح ناحتما تاقوا میسقت
 .ددرگ یم بیترت و هیهت طوبرم هتلوکاف و تنمتراپید و طوبرم

 
 جیاتن نالعا :مهدژه هدام

 نالعا ناحتما زا دعب زور ۵ رثکا دح فنص ره نیلصحم دادعت تشادرظنرد اب نومضم ره ییاهن ناحتما هجیتن -
 ؛ددرگیم

 هب غالبا ضرغ هتلوکاف سیئر یاضما و تاناحتما هتیمک دییاتزا دعب تنمتراپید تیرمآ طسوت هقش رد جرد زا دعب تارمن -
 ظفح طوبرم تنمتراپید و هتلوکاف تاناحتما هتیمک رد نآ لقن کی و هدش هدرپس یسیردت یمومع تیریدم هب نیلصحم
  ؛ددرگیم

 
 ناحتما تیفافش و تینؤصم:مهدزن هدام
  :دشاب یم یمزال لیذ دراوم ناحتما تیفافش و تینؤصم یارب

 تاناحتما هتیمک هب یرادهگن و یبایزرا 	گنتک تهج ار اه هچراپ تاناحتما متخ رد تسا فلکم نحتمم تأیه -
  ؛دنهد میلست

 تاباوج دیلک اب ناحتما هسلج متخ رد هتلوکاف تاناحتما هتیمک یاضعا زا نت ود لقا دح تشاد روضح رد اه هچراپ -
  ؛ددرگ یم دیق صوصخم ناکم رد

  .دوشیم یرادهگن هتیمک سیئر مهافت اب هتیمک یاضعا زا نت کی ای و هتیمک سیئر دزن صوصخم ناکم دیلک -
   

 

  لمعلازرط یارجا : متسیب هدام

  .تسا ذفان  هسسؤم یملع یاروش یاضما زا دعب و بیترت هدام تسیب رد لمعلازرط نیا

 

 

 
 
 


