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 لوا لصف
 همدقم

 
 شیازفا بجوم دناوت یم ،یهاگشناد حوطس همه رد ،یی هفرح و یملع راتفر رب مکاح یاه شزرا شرتسگ
 هب تبسن هعماج رتشیب دامتعا و دوش نایوج شناد و یتامدخ ،یرادا نانکراک ،ناداتسا یعامتجا مازتلا
 رانک رد ناوت یم یلاع شزومآ زکارم رد .ددرگ دعاسم یلیصحت یاه تیلاعف و یملع تاطابترا و هسسؤم
 دیناجنگ یشزومآ یاه همانرب رد زین ار یی هفرح قالخا یاه تراهم و اه کینکت ،ینف و یملع یاه شزومآ
 و یرادا ،یملع تأیه یاضعا راتفگ و راتفر رد اه شزرا نیا رولبت ،مهم نیا باختنا یارب هار نیرتهب و
 یوس زا اه نآ تیاعر و یشزرا بولطم تایصوصخ نیا ندید اب ناوج رشق اریز .تسا هسسؤم نالصحم
 اه شزرا نیا تیاهن رد و دنوش یم یراک مه و یریگدای هب قیوشت دوخ ناراطق مه و یرادا رداک ،ناداتسا
 تخانش هب طونم ،لغاشم همه رد ،یقالخا یاه تیلؤسم هب یدنب یاپ .دنت یم هشیر ناشیا دوجو رد
 هسسؤم رد هژیو هب ،اه نامزاس رد ،یقالخا زیمم .تسا طیحم رصانع و دازفا یعیبط قوقح زیامتم و قیقد
 یزاس قالخا .تسا یدنم ماظن نینچ هعلاطم جاتحم زین ،ملع دیلوت دنیآرف و یشهوژپ و یشزومآ یاه
 یقالخا تالضعم اب شخب رثا و دنم شور هجاوم تراهم و شناد شیازفا ،شرگن رییغت ورگ رد داهن کی
 ،داتسا رد هقالع داجیا یاشگ هار دناوت یم روشک کی یگنهرف یاه شزرا ندش ینورد .تسا داهن رد
  .دروآ رد نانآ یوس زا ینتفریذپ یاه شزرا زج ار یی هفرح یقالخا لوصا تیاعر و دوش وج شناد و دنمراک
 

 یا هفرح قالخا یفرعم
 

 فیرعت صاخ و صخشم داهن نآ یارب ار یقالخا لمع هک تسا یتاررقم زا یی هعومجم ،یی هفرح قالخا
 .دوش یم بوسحم داهن ره یقالخا ریغ ای یقالخا تواضق و لمع یارب یبوچراچ و دنک یم
 
 رما یاقب دروآ یم نایم هب ار یدیدج تابسانم ،یراک طیحم و یلغش یگ هدنز رد درف یقالخا تیلؤسم
 یصخش و یی هفرح راتفر هوحن هب ،رظن دروم یاه هتشر رد یملع صصخت رب هوالع ،اه هاگشناد رد سیردت
 و دراد یریذپ تیلؤسم اب میقتسم هطبار یی هفرح قالخا .دراد یگتسب نادنمراک و نایوج شناد ،دیتاسا
 ساسحا .دوش یم بوسحم داهن رد یقالخا یاه شزرا زا ،دشاب طبترم ناسنا تیناسنا اب هک رصنع ره
 تناما ،یراد بناج زا زیهرپ ،تواضق رد فاصنا ،تیفافش ،یریذپ داقتنا ،ییوگ خساپ سح،تیلؤسم
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 یی هفرح یقالخا یاه هفلؤم زا ...و ییارگ راجنه ،یی هفرح تقادص ،نارگید تواضق هب مارتحا ،یراد
 :تسا طبترم یقالخا هزوح هس اب ،تسا لوغشم یراک هب هک یسک ره ،تسا یملع
 .کیمداکا قالخا و یلغش قالخا ،یصخش قالخا

 
 درکراک رب هک نآ نمض یکلسم قالخا تیاعر .دشاب یوق هدنرادزاب لماع کی دناوت یم یکلسم قالخا
 ،نآ زا رتارف و دهد یم شیازفا زین یملع باحصا و ملع هب تبسن ار دامتعا ،دراد یتبثم تاریثات ملع
 تالداعم رد رگ شنکا و ،قالخا نوچ یا شزرا ،دزاس یم هنیداهن هعسوت و ملع درکراک یارب ار قالخا
 ریثات تحت ،مزال تراهم ندروآ تسد هب و یزودنا شناد دنیارف ات دوش یم ببس و دیامن یم لمع ییایمیک
 .دسرب یی هجتن هب هاتوک یتدم رد ،لماومع نیا
 دوخ ندش راک هب تسد یارب یلماعت یاه رتسبو دوش هدیمهف یراتخاس و یطیحم قطنم دیاب هجتن رد
 یقالخا هعسوت هک ارچ .ددرگ مهارف یکلسم یاه داهن و یصصخت و یملع یاه نمجنا و اه هاگشناد
 یسیلاپ .دوش یم رسیم ازنورد راشتنا تروص هب ینوریب یزاس گنهرف و اهزردنا و اهدنپ اب هن ،یکلسم
  .تسا رظن عمطم اه هنیمز نیا رد یقالخا یاه
 .دشابیم تیاعر لباق و میظنت الیذ هسسؤم فلتخم یاه فیط یقالخا و یمازلا یاه راجنه
 

 مود لصف
 هسسؤم نیعجارم و،نادنمراک ،ناداتسا بناج زا هیاعرلا لباق یمازلا راجنه

 
  : زا دنترابع رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم لومش همه ماع یاه راجنه

 هسسؤم و یلاع تالیصحت ترازو یاه لمعلازرط و تاررقم ،حیاول مامت و یساسا نوناق تیاعر -
 رهزا یلاع تالیصحت

  بسانم یاه سابل و باجح هلمجزا یعرش نؤش تیاعر -
 . هلوحم رومأ لابق رد یریذپ تیلؤسم -
  هسسؤم طیحم و هرادا ،فنص رد هتسیاشان یاهزنط و یخوش زا زیهرپ -
  نادنمراک و نایوجشناد ،یرادا رارسا ظفح  -
 یصخش روما یارب یهاگشناد تاناکما زا هدافتسا مدع -
 .روما ماجنا رد یرادا بتارم هلسلس تیاعر -
 یریذپ تیلؤسم و ،یراک طابظناو مظن تیاعر  -
 یریذپ داقتنا هیحور تیوقت و اهداهنشیپ و تاداقتنا هب هجوت -
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 ییوج هفرص لصا تیاعر اب تاناکما و عبانم زا هنیهب هدافتسا  -
 .هیده هنوگ ره ذخا ای و شرافس ،هیصوت ریظن داسف رهاظم زا یرود -
  یراک یاه هصرع مامت رد ضیعبت مدع لصا تیاعر -

 
 

 موس لصف
 یملع رداک یاضعا یوس زا هیاعرلا مزال یقالخا یاه راجنه

 
 دنشاب یم نآ تیاعر هب فلکم صاخ تروص هب هسسؤم یملع رداک یاضعا هک یقالخا یاه راجنه
 : زا دنترابع

 رد هب هجوت .اه نآ هب نتشاذگ مارتحا و ناراک مه و نایوج شناد هب تبسن ربکت زا زیهرپ و ینتورف -
 .هاتوک نامز رد نآ ماجنا و نایوج شناد ینوناق یاه تساوخ

 .سیردت یارب یفاک هزیگنا نتشاد و فنص رد راتفر ندوب لداعتم -
  .اه نآ دامتعا بلج و نایوج شناد اب اه نآ هب تکراشم و یراکمه هیحور نتشاد -
 نایوج شناد شنزرس و خیبوت زا یرود -
 بسانم ششوپ و رهاظ یگتسارآ هب هجوت -
 هب یهد هرمن و یبایشزرا رد فاصنا و تلادع نتشاد و نایوج شناد ربارب رد تکازن و بدا تیاعر -

 اه نآ
 .فاصنا و لدع ساسا رب فیاظو ماجنا  -
  .نایوج شناد هب هرمن نداد لابق رد یدام عفانم نیمات مدع  -
 .یصخش روما ماجنا یارب نایوج شناد زا هدافتسا مدع  -
 .نایوج شناد و دوخ رد تیصخش یلاعت و سفن بیذهت دشر هب هجوت  -
 .نایوج شناد اب کیدزن یصوصخ طباور هنوگره نتشاد زا زیهرپ  -
 .نایوج شناد اب دروخ رب رد ردص رد هعس و لمحت هیحور نتشاد -
 .یشزومآ نیناوق هب نتشازگ مارتحا  -
 .اه نآ هب مارتحا و نایوج شناد دامتعا بلج  -
 .ینکارپ هعیاش و غورد ،تبیغ ،تمهت زا زیهرپ و راتفگ و راتفر رد تقادص -
 .لباقتم یراک میرح تیاعر اب ناراکمه ریاس اب کمک -
 .راتفر و گنهرف یاقترا و یلغش تراهم و شناد شیازفا  -
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 .نآ دوبهب و عفر یارب شالت و فیعض تاکن صیخشت  -
 یللملا نیب و یلم هصرع رد اه درواتسد غیلبت و نیبت یرو هرهب شیازفا تهج رد یروآ ون هیارا  -
 
 :دوخ یکلسم یاه تیلؤسم یافیا تهج رد ناداتسا هجیتن رد
 تیلومعم طیارش و یموق ،یگداوناخ یاه هشیر ،اهات تیعضو ،تیسنج ،گنر ،داژن ساسا رب دیابن
 .دوش لیاق ضیعبت یمسج
 صاخ یدعت هریدم تیه یاضعا و ءایلوا ،ناراکمه ،نازومآ شناد هب و دنک هدافتسا رابجا یاه رازبا دیابن
 .دهد زورب دوخ زا نانآ لباقم رد صاخ یراتفر ای و دهدب
 دوخ یکلسم فیاظو زا طلغ یرریوصت و دنزب رس وا زا هنازاب لغد و هناراک ایر ،تسردان یاه راتفر دیابن
 .دهد هیارا
 .دهد هولج رگید یی هنوگ هبای ناهنپ ار یسرد تاعوضوم ادمعت و هناهاگآ دیابن
 طسوت هلأسم نیا هکنیا رگم .دیامن یصوصخ سیردت ،دمآ رد بسک روظنم هب دوخ نایوج شناد هب دیابن
 .دوش دییأت یربهر یاروش
 .دنک یرادرب هرهب یبزح یاه تیلاعف ایو یسایس یاه یریگ تهج رد داهن تازایتما زا دیابن
 دید نیب هک دشاب طاتحم هراومه و دهد هیارا یطلغ ریوصت ،تسا هدش مادختسا نآ رد هک یداهن زا دیابن
 .دوش لیاق ار یزرم یداهن و یصخش یاه هاگ
 

 مراهچ لصف
 یرادا نانکراک یوس زا هیاعرلا مزال یقالخا یاه راجنه

 دنترابع دنشاب یم نآ تیاعر هب فلکم صاخ تروص هب هسسؤم یرادا نانکراک هک یقالخا یاه راجنه
 : زا

 نیرت هاتوک رد اه نآ روما ماجنا و نانآ هب مزال تاعالطا هیارا و عقوم هب ییامن هار عوجر بابرا میرکت -
 .اه نآ ینادرگرس زا یریگولج و نکمم نامز

 .یشزرو یاه تیلاعف رب دیکأت اب یمسج تمالس و یناور تشادهب هب هجوت  -
 .راک طیحم رد شمارآ ظفح  -
 .نآ ققحت تهج رد شالت و یراک یهزوح فادها حیحص کرد -
 یسانش تقو تیاعر و راک لحم رد عقوم هب روضح  -
 ناعجارم و ناراک اه هب تبسب راتفر ییور شوخ ،کین دروخرب  -
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 هتشاد لماک نانیمطا نانکراک و نالوؤسم هب ناعجارم هک یی هنوگ هب تدوارم یاضف ندومن مهارف -
 .دنشاب

 ،یبهذم ،یدنواشیوخ ،یسنج ،یموق( ضیعبت نودب تامدخ یهیارا و فاصنا و تلادع تیاعر -
 .ناعجارم هب )...و یگ هداوناخ

 هب تامدخ هیارا و ییوگ خساپ رد شالت رثکا دح و ناعجارم یاه هتساوخ و اه تبحص هب هجوت -
 .اه نآ

 هوحن هب روما یارجا عیرست و هنیهب تامدخ ماجنا روظنم هب ناراک مه هب مزال تاعالطا هیارا  -
 .بولطم

 .نیناوق اب قبطنمو تعرس اب هار مه دمآراک و رثوم تروص هب فیاظ و ماجنا  -
 .هدش ینیب شیپ نامز ساسا رب نآ ماجنا و اه تیلاعف یدنب نامز  -
 ای نانکراک و یصخش ی هقیلس ساسا رب هن صخشم و دنتسم شور ساسا رب اه تیلاعف ماجنا  -

  .ناریدم
 نانکراک دامتعا و تیمیمص هک یمادقا ره و ینیچ ربخ ،تبیغ ،تمهت ،یزاس هعیاش زا زیهرپ  -

 .دنک فیعضت ار
 گنهرف و فرع اب بسانتم ششوپ زا هدافتسا و هنامرحم داتسا یاشفا زا یراددوخ و یرادزار  -
 .راک طیحم رد هژیو هب تایناخد لامعتسا زا زیهرپ -
 یتحار هب رظن دروم نامز رد هک یوحن هب مظنم تروص هب هاگشناد تاکلمتم و تازیهجت رارقتسا  -

 .دنشاب سرتسدرد
 .راک هحاس رد طقف اه نآ زا تسرد یهدافتسا و داهن یاه ییاراد تنایص  -

 
 مجنپ لصف

 نالصحم یوس زا هیاعرلا مزال یقالخا یاه راجنه
 : زا دنترابع دنشاب یم نآ تیاعر هب فلکم صاخ تروص هب هسسؤم نیلصحم هک یقالخا یاه راجنه

 مالسا سدقم نید ریاعش و تاساسا هب یدنباپ و مارتحا -
 .رهزا نابوسنم و نادنمراک ،ناداتسا ،یربهر تیه هب مارتحا  -
  .هدش لوبق یاه رایعم تشاد رظن رد اب نایب یدازآ هب مارتحا  -
 .نافنص مه اب هنسح طباور یرارق رب و نالصحم اب لباقتم مارتحا  -
 .یسرد یاه فنص و نوتنهوپ لخاد رد نیلپسد و مظن تیاعر  -



  یقالخا لوصا یسیلاپ
 

7 

 رد زین و یسرد یاه فنص و نوتنهوپ نحص یکاپ و تفاظن ظفح رما رد هرادا اب یراک مه  -
  .تاررقم و حیاول قیبطت ی هنیمز

  .یناسنا تمارک و یقالخا یفانم لامعا عون ره زا بانتجا  -
 .یرشب دض ی هناراک بیرخت یاه تیاعف عون ره زا بانتجا  -
 .رکسم داوم و تایناخد عون ره لامعتسا زا بانتجا  -
 ...و یداژن ،یی هقطنم ،یبهذم ،ینابز ،یموق تابصعت عون ره زا بانتجا -
 .یلم و یمالسا گنهرف ریاغم و بسانمان یاه سابل ندیشوپ زا یراددوخ  -
 .نوتنهوپ رد دروم یب و اج یب راذگ و تشگ زا یراددوخ  -
 .نوتنهوپ لخاد رد یهورگ و یسایس یاه تیلاعف عون ره زا یراددوخ -
 .ددرگ تموصخ و جنشت ،یمظن یب ثعاب هک از تنوشخ و تشز لمع عون ره زا یراددوخ  -
  .هاگشناد یزبس رس و مزاول ،لیاسو زا تظافح  -

 
 یملع یاروش یاضعا تیرثکا دییات زا دعب و  بیترت هسسؤم تسایر طسوت لصف راهچ رد یسیلاپ نیا
  . دشابیم ارجا و رشن لباق


