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۱۳۹۹ 
 
 

 همدقم
 
 هب ریثأت ،تیفیک اب تالیصحت هیارا اب ات تسا هدومن شالت هراومه )هسسؤم(رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم
 کی ناونع هب ار هسسؤم ،رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم  هاگدید .دشاب هتشاد هعماج هعسوت رد ییازس
 تمدخ رد شناد هک ییاج ،دیامنیم یفرعم ناتسناغفا رد یتاقیقحت و روآون ،ریگارف  ،یلم مهم داهن
  .دریگیم رارق هعماج
 رد اب ، هسسؤم رد یلیصحت یاه همانرب هیلک رب رهزا هاگدید یراذگریثأت فده اب ،شزومآ لمعلازرط نیا
 نیا یارجاو نیودت زا روظنم .تسا هدیدرگ نیودت ایوپ یلاع تالیصحت یزاس هنیمز  تشادرظن
 رد و عونتم رایسب ییوجشناد هندب کی رب رازگریثات و تیفیک اب یریگارف و سیردت جیورت ،لمعلازرط
  .دشاب یم هدیچیپ تیاهن هعماج هعسوت هسورپ رد کارتشا یارب ،نالیصحتلا غراف یاهزاین هدنریگرب
 هنوگ هب سیردت هسورپ ندومن یلمع و صیخشت یارب ار ییالاب هاگیاج ،هسسؤم هک تسانعم نادب نیا
  .دهد یم رارق  ،یا هفرح و یصصخت
 
 
  :تافیرعت
 
 و اه رتسمس کیکفت اب یلیصحت ی هرود باصن نآ ساسا رب هک تسا یسرد دحاو کی :تدیرک .فلا
 ای و یسرد تعاس )۱۶( تدیرک کی .دوش یم نییعت روکذم باصن رد نومضم ره مهس نانچمه
 .دشابیم رتسمس کی رد نآ لاعم
 دشابیم یمازلا هتشر لصا هب دورو یارب اهنآ شزومآ هک دوشیم هتفگ ینیماضم هب: یساسا نیماضم .ب
 .دهدیم لیکشت ار یصاصتخا تامولعم بادهت و
 لباق ریغ و یمتح ترورض هک دوش یم هتفگ یا هتشر نیماضم هب :یصصخت یمتح نیماضم .ج
  .دزاسیم ار یصصخت ی هتشر ضیوعت
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 یوحن هب هک لیدب ای باختنا دنچ نایم زا لصحم هک دوشیم هتفگ ینیماضم هب: یرایتخا نیماضم .د
 ،دشاب هدش هدیناجنگ یلیصحت مارگورپ رد ،هتلوکاف طسوت و هتشاد طابترا یلیصحت ی هتشر هب ءاحنا زا
 زا دعب هک هدوب تنمتراپید هب طوبرم یرایتخا نیماضم نییعت .دیامنیم باختنا ارنآ نومضم دنچ ای کی
 .ددرگ یم باختنا هتلوکاف یملع یاروش دییأت
 یرورض یدعب طبترم نیماضم هب دورو زا لبق نآ یریگارف هک تسا ینیماضم :طرش شیپ نیماضم .ه
  .دشابیم
 
  :لیصحتلا غراف .۷
 رد ار تدیرک )۱۳۶ ( لقا دح تسا یدرف رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم سناسیل هرود لیصحتلا غراف
 تیقفوم اب اه لمعلازرط و تاررقم ساسارب و باصن قبط )رتسمس ۸( هلاس راهچ یلیصحت ٔهرود کی
 لیذ طیارش کولسو اهتراهم ،شناد شخب رد و هدومن عافد هناقفوم شیوخ یلیصحت همان نایاپ زا  ،لیمکت
 :دشاب اراد ار
 هتشر صصختم رداک ناونع هب  و ،هدوب مکاح	شیوخ یلیصحت هتشر تاعوضومرب   :شناد شخب رد
 .دیامن دوجو ضرع هعماج رد هرکذتم
 ،یرتویپماک یاهتراهم ،بوخ تیریدم ،یجراخ یاه نابز زا یکی( اب ییانشآ  :اهتراهم شخب رد
 اه شخب نیا رد ار شیوخ لکشم لح ییاناوت و هتشاد ) هریغ و … یشزومآ یاه همانرب ریودت تیلباق
 .دشاب اراد
 ٔهذفان نیناوق هب مارتحا ،شیوخ یکلسم و یصصخت نیماضم یاوتحم یالبالزا  :کولس شخب رد
 هب ، هتفرگ ارف ار 	یقالخا و یناسنا ،یمالسا یلاع یاهشزرا ، یتسودنطو ،کیمداکا قالخا ،روشک
 .دشاب اربم بصعت و ضیعبت عون ره زا	 و هدوب دهعتم اهشزرا نیا یمامت
 
  :دورو طیارش
 
  :لوا هدام
  :دنا لیذ رارق )هسسؤم( رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم رد شریذپ طیارش
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 هب دورو یمومع طیارش نتشاد و روشك یراج تاررقم و نیناوق رظن زا لیصحت هب ندوب زاجم .۱
 یمالسا یروهمج یلاع تالیصحت ترازو یاه رایعم و تاررقم اب تقباطم رد ،یلاع تالیصحت
 ؛ناتسناغفا
 زا  )ینید سرادم زا تامیلعت نیغراف یارب نآ لداعم ای( مهدزاود فنص تغارف همانتداهش نتشاد .۲
 ؛دشاب هتشاد ار روشک فراعم مرتحم ترازو یدییأت هک ،روشك جراخ ای لخاد
 ؛ یدورو روکناک یبایماک هرمن بسک.۳
  .ددرگیم نییعت هسسؤم قیرط زا هك یتاررقم و هفرعت قباطم لیصحت هنیزه تخادرپ .۴

 
  :مان تبث
 
  :مود هدام
 یارب ،دوش یم مالعا هسسؤم طسوت هك ییاه تلهم رد  دنا فلکم ،یدورو روکناک ناگدش هتفریذپ 
 زا سپ یلیصحت رتسمس نیتسخن رد مان تبث یارب هعجارم مدع .دنیامن هعجارم هتشر باختنا و مان تبث
  .دش دهاوخ یقلت لیصحت زا فارصنا ،ناحتما جیاتن مالعا
 
  :موس هدام
 و لیصحت همادا یارب ،دنك یم مالعا هسسؤم هك ینامز رد ،رتسمس ره زاغآ رد تسا فظوم لصحم 
 رذع و عالطا نودب مان تبث یارب لصحم هعجارم مدع .دنك هعجارم هسسؤم هرادا هب تدیرک باختنا
 باختنا قح ،هجوم رذع ای و ریخأت تروص رد .تسا لیصحتزا فارصنا هلزنمب ،رتسمس كی رد ،هجوم
 بوسحم یو لیصحت زاجم تدم وزج رتسمس نآ یلو .درادن رتسمس نآ رد ار لیصحت همادا و تدیرک
  .دوش یم
 روطب ،دنتسم لیالد اب ،مان تبث مان زا یراددوخ رد ار دوخ هجوم رذع تسا فظوم لصحم : هرصبت
 .دهد عالطا هسسؤم هرادا هب ،یلیصحت رتسمس ره زاغآ زا دعب هام نیلوا رد یبتک
 
 :نامزمه لیصحت عنم
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  :مراهچ هدام
 كی زا شیب هتلوکاف ره رد و هتلوکاف كی زا شیب رد لیصحت همادا و مان تبث قح نامز كی رد لصحم
 هب یباختنا یاه هتشر زا یكی رد لیصحت همادا زا ،فلخت تروص رد .تشاد دهاوخن ار تنمتراپید
 لصحم و دوش یم مالعا لطاب یو یلیصحت قباوس و مورحم صاخ دراوم یسررب نویسیمك صیخشت
 هب هدش نییعت یاه هفرعت قباطم ار هدش فذح هتشر هب طوبرم یاه هنیزه هیلك تسا فظوم لاح نیارد
  .دزادرپب هسسؤم
 نیلصحم فیرعت .دنتسه ینثتسم هدام نیا لومش زا ،)ناشخرد یاهدادعتسا( زاتمم نیلصحم :هرصبت
 دوش یم غالبا و نییعت یلاع تالیصحت مرتحم ترازو طسوت ،هرصبت نیا ییارجا طباوض و زاتمم
 
 
  :یلیصحت ماظن
 یسرد تدیرک
 :مجنپ هدام
 سرد ره شزرا ،تدیرک ماظن رد .تسا تدیرک ماظن رب ینتبم رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم رد تالیصحت
 سرد نامه هب ،سرد كی رد لصحم در ای یلوبق و دوش یم هدیجنس سرد نآ یاه تدیرک دادعت اب
 ،تعاس ۱۷ یرظن تروص هب نآ دافم هك تسا یسرد نازیم ای رادقم ،سرد تدیرک ره .تسا دودحم
 لوط رد ،تعاس ۶۸ هصرع ردراك ،تعاس ۵۱ ینادیم تایلمع  ،تعاس ۳۴ )یراوتاربال ای ( یلمع
 یاراد هك ییاه هتشر دروم رد .دوش یم سیردت یملع یراوش بوصم همانرب قبط و یلیصحت رتسمس كی
 .دوش یم نییعت طوبرم داتسا طسوت ،نآ تدیرک اب بسانتم هژورپ یارجا تدم دنتسه هژورپ
 
  :یلیصحت لاس 
  :مشش هدام
  .دشاب یم هتفه ۱۶لماش یلیصحت رتسمس ره و  یلیصحت رتسمس ود زا بكرم یلیصحت لاس ره
  :هرصبت 
  .دوش یمن بوسحم تالیصحت تدم وزج رتسمس ینایاپ تاناحتما تدم
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  :لیصحت تدم لوط و یسرد یاه تدیرک
  اهتدیرک دادعت
 
  : مهد هدام
  .دشاب یم تدیرک ۱۳۶سناسیل هرود ندنارذگ یارب مزال یسرد یاه تدیرک دادعت
 
 
  : مهدزای هدام
 .دنك باختنا ار یسرد تدیرک ۲۱ رثكادح و ۱۷ لقادح یلیصحت رتسمس ره رد دناوت یم لصحم ره
 فاعم تدیرک ۱۷ لقادح باختنا طرش تیاعر زا لصحم ،یلیصحت رتسمس نیرخآ رد : ۱ هرصبت
  .تسا
 رظن اب ،دشاب هتشاد هدنامیقاب سرد كی اهنت لیصحت زا تغارف یارب لصحم هكیتروصرد : ۲ هرصبت
 داتسا هب یفرعم قیرط زا رتسمس لوط رد ار سرد نآ ناحتما دناوت یم ،هطوبرم داتسا دییأت و هتلوکاف
  .دنارذگب
 رد هسسؤم رظن اب دناوت یم دشاب ۸۵ لقادح شتارمن لك طسوا رتسمس كی رد یلصحم رگا : ۳ هرصبت
  .دیامن باختنا ار یسرد تدیرک ۲۴ ات رثكادح دعب رتسمس
 یتح ،دشاب هتشاد یقاب تدیرک ۲۴ رثكادح لیصحت زا تغارف یارب لصحم هك یدراوم رد :۴ هرصبت
 باختنا رتسمس كی رد ار هدنامیقاب یاه تدیرک یمامت دناوت یم ،هسسؤم رظن اب ،دشاب طورشم رگا
  .دنك
 لیصحت ماود هکیتروص رد ( هبقرتم ریغ ثداوح رثا رد مود راب یارب لیجأت یاضاقت تروص رد :۵ هرصبت
 .دیامن یم ذاختا میمصت هسسؤم یملع یاروش ) ددرگن لیصحت تدم رثکا دح زا رتشیب
 
  :مهدزاود هدام
 ناحتما رد ،اهنآ ناحتما هجیتن هك سناسیل و هرود رد یدورو روکناک ناحتما ناگدش هتفریذپ زا دادعت نآ
 ،دشاب رتمك ینیعم باصندح زا هسسؤم یملع یاروش صیخشت هب ،سرد دنچ ای كی رد ،یدورو
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 شیپ( ای یمازلا سورد ناونع هب دنك یم نییعت هسسؤم هك ار یسورد ،هتشر زاین بسح دنا فظوم
  .دننارذگب هتشر نامه باصن رد جردنم سورد رب هوالع )طرش
  : ۱ هرصبت
 یاروش هدهع رب طرش شیپ سورد سیردت نامز و هئارا هوحن ،داوم ،تدیرک دادعت ،سرد عون نییعت
 .دشاب یم هسسؤم یملع
 
  :هرود لوط
 
 
 
  :هدزیس هدام
 هك یتروصرد ..دشاب یم لاس ۶ نآ رثکا دح و لاس ۳ سناسیل یاه هرود رد لیصحت زاجم تدم لقادح
 جارخا هسسؤم زا دنارذگب تیقفوم اب لیصحت زاجم تدم رثكادح رد ار هرود یاه تدیرک دناوتن لصحم
  .دوش یم
 
  :بایغ و روضح
  سرد تاسلج رد روضح
 
 :هدراهچ هدام
 یسرد تاعاس رد یرضاح دصیف ۷۵ .دشابیم یمتح سروک ای و نومضم رد یرضاح باصن لیمکت
 .دوش یم هتسناد ییاهن ناحتما رد لومش طرش رچکل
 سروک ره رد لصحم تبیغ تاعاس و تسا یمازلا سرد ره هب طوبرم تاسلج مامترد لصحم روضح
 یم بوسحم رفص سرد نآرد لصحم هرمن تروصنیا ریغ رد ،دنك زواجت سروک نامه هسلج ۵ زا دیابن
  .دوش
  :۱ هرصبت
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 هداد صیخشت هجوم وا تبیغ یلو دشاب  هسلج ۵ زا شیب سروک کی رد لصحم تبیغ هكیتروص رد
 یو یارب رتسمس لوط رد تدیرک۱۷ باصندح تیاعر لاح نیا رد .دوش یم فذح سرد نآ ،دوش
 یم بوسحم لصحم یلیصحت تاونس ءزج لماك رتسمس كی ناونعب روكذم رتسمس یلو .تسین یمازلا
  .دوش
 
  :۲ هرصبت
 رد و تسین زاجم رگید لیلد ره هب ای هفاضا و فذح لیلدب ،سرد ره لوا هتفه ۲ تاسلج رد تبیغ
  .دوش یم بوسحم لصحم زاجم تبیغ هسلج ۵ ءزج دماشیپ تروص
 
  :ناحتما رد تبیغ
 
  :هدزناپ هدام
 رد هجوم تبیغ و تسا سرد نآ ناحتما رد رفص هرمن نتفرگ هلزنم هب سرد ره ناحتما رد هجومریغ تبیغ 
  .ددرگ یم سرد نآ فذح بجوم سرد ره ناحتما
 
  :هدزناش هدام
 هتیمك ای هسسؤم یملع یاروش هدهعرب ناحتما رد و سرد تاسلج رد تبیغ ندوب هجوم صیخشت
  .تسا اروش نآ بختنم
 
  :هفاضا و فذح
 
  :هدفه هدام
 یلیصحت رتسمس عورش زا سپ ،هتفه۲ زا رتمك یتلهم رد طقف ،یلیصحت رتسمس ره رد دناوت یم لصحم
 سرد ۲ اب ار دوخ یباختنا سرد ۲ ای فذح ار دوخ یباختنا سرد ۲ ای باختنا رگید سرد۲ رثكادح
 .دنكن زواجت ررقم دحزا یو یباختنا یاهتدیرک دادعت هكنآرب طورشم ،دیامن اجباج رگید
 



رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم                                                                                                                                                                                        شزومآ لمعلازرط  

 
 
 
 

9 

  :هدژه هدام
 یاهسرد زا یكی طقف ،هدنام یلیصحت رتسمس نایاپ هب هتفه ۵ ات دناوت یم لصحم ،رارطضا تروص رد 
 نآ رد لصحم تبیغ اًلوا هكنآ رب طورشم ،دنك فذح طوبرم هتلوکاف یملع هتیمک دییأت اب ار دوخ یرظن
 رتمك تدیرک ۱۲ زا یو هدنامیقاب یاه تدیرک دادعت ًایناث و دشابن سرد نآ هسلج ۵زا شیب سرد
  .دوشن
 
 
  :هدزن هدام
 یاروش صیخشت هب انب هك تسا زاجم یتروص رد اهنت ،رتسمس كی رد هدش ذخا یاهسرد هیلك فذح
 ءزج روبزم رتسمس تروصنیارد .دشابن رتسمس نآ رد لیصحت همادا هب رداق لصحم ،هسسؤم یملع
 .دش دهاوخ بوسحم لصحم لیصحت زاجم تدم رثكادح
 
  :لصحم یلیصحت تفرشیپ یبایزرا
 یبایزرا یاهرایعم
 
 :تسیب هدام 
 و یسرد فیلاكت ماجنا ،فنص رد تیلاعف و روضح نازیم ساسا رب سرد ره رد لصحم تفرشیپ یبایزرا
 رد لصحم یبایزرا عجرم سرد ره داتسا و دریگ یم تروص رتسمس نایاپ و رتسمس نیب تاناحتما جیاتن
  .تسا سرد نآ
  :هرصبت
 تسا یمازلا سرد ره یارب رتسمس نایاپ ناحتما یرازگرب
 
  :کی و تسیب هدام
  :دریگ یم تروص لیذ کیکفت هب نیماضم یبایزرا
 ؛دصیف  ۶۰ ییاهن ناحتما .فلا
  ؛دصیف ۲۰ فنص لخاد یاه تیلاعف و یگناخراک ،یفنص ناحتما  .ب
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 ؛دصیف ۲۰ تاقیبطت .ج 
 ۸۰ زا رثکا دح تارمن یبایزرا ،درادن تاقیبطت ای یملع راک ترورض هکییاه سروک و نیماضم رد .د
  .ددرگیم هبساحم دصیف
  
  :ودو تسیب هدام
 رتسمس ره رد یمومع طسوا دصیف ۶۰ لیمکت هوالع رب ۵۵ سرد ره یلوبق هرمن لقادح
 رد و ددرگیم مود سناچ ناحتما لماش ،دوش دودرم یمازلا سورد زا كی ره رد هك یلصحم .تسا 
 .تسا نآ راركت هب مزلم ،تصرف نیلوا رد ،دروایب تسد هب ار یبایماک هرمن لقا دح دناوتن هک یتروص
 طسوا هبساحم رد و تبث لصحم تپیرکسنارت رد ید و لوبق زا معا سورد هیلك تارمن لاح نیا اب 
  .دوش یم روظنم
 سورد لودج زا دناوت یم سرد نآ یاج هب ،دش دودرم یرایتخا سرد كی رد یلصحم رگا ۱:هرصبت
  .دنك باختنا ار یرگید سرد ،باصن رد یباختنا
 هروپ ار هنیعم طسوا اما،هتفرگ یبایماک ی هرمن هدش هداد ناحتما نیماضم مامت رد لصحم هاگره :۲ هرصبت
 .ددرگیم رداص راطخا شیارب و هدومن اقترا یدعب رتسمس هب ،دشاب هدرکن
 
 
 
 
  :مامتان سرد
 اب مأوت ،باصنرد هك یسورد و هصرع رد راك ،ینادیم تیلاعف ،ییانثتسا دراوم رد  :هسو تسیب هدام
 كی لوط رد اهنآ لیمكت ،هطوبرم هتلوکاف  دییأت و داتسا صیخشت هب هكیتروصرد ،دوش یم هئارا هژورپ
 هرمن هب دعب رتسمس نایاپ ات رثكادح دیاب مامتان هرمن .ددرگ یم یقلت مامتان ،دشابن رسیم یلیصحت رتسمس
  .ددرگ لیدبت لیمکت
 
  :تارمن مالعا
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  :راهچ و تسیب هدام
 سرد نآ ناحتما یرازگرب زا سپ زور ۱۰ فرظ رثكادح ار سرد ره ییاهن هرمن شرازگ تسا فظوم داتسا
  .دیامن میلست طوبرم هتلوکاف هب
 
  :جنپ و تسیب هدام
 نیرخآ یرازگرب زا سپ هتفه ۲ ات رثكادح ار نیلصحم تارمن تسا فظوم هسسؤم هتلوکاف ره هرادا
 شخب هب یلامتحا یاه هابتشا عفر و نیلصحم یاه ضارتعا هب یگدیسر زا دعب و رتسمس ره ناحتما
  .دیامن میلست هسسؤم یسیردت
  :هرصبت
  .تسا رییغت لباق ریغ هسسؤم یسیردت شخب هب مالعا زا سپ هرمن
 
  :تارمن طسوا
 
  :شش و تسیب هدام
 نآ نایاپ ات وا تارمن لك طسوا و رتسمس نآ رد لصحم تارمن طسوا ،یلیصحت رتسمس ره نایاپ رد 
 یم تبث یو تپیرکسنارت رد و هبساحم ،لصحم تارمن لك طسوا ،یلیصحت هرود نایاپ رد و رتسمس
  .دوش
  :۱ هرصبت
 هعومجم و دوش یم برض سرد نآ هرمن رد سرد ره یاه تدیرک دادعت ،تارمن طسوا هبساحم یارب
 دادعت رب )یلوبق ای یدرزا معا( تسا هتفرگ هرمن اهنآ یارب لصحم هك یسورد مامت رد اه برض لصاح
  .دوش یم میسقت هدش ذخا یاه تدیرک لك
 
  :تفه و تسیب هدام
  :ددرگیم نییعت لیذ رارق هلصاح هرمن تشادرظن رد اب لصحم هجرد

- A )۹۰-۱۰۰(  
- B )۸۰-۸۹( 
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- C )۷۰-۷۹(  
- D )۵۵-۶۹( 

 
 
 :طورشم مان تبث
 
  :تشهو تسیب هدام
 لصحم مان تبث تروصنیاریغرد ،دشاب ۶۰ زا رتمك دیابن یلیصحت رتسمس چیه رد لصحم تارمن طسوا
  .دوب دهاوخ طورشم تروص هب ،دعب رتسمس رد
 
  :ونو تسیب هدام
 ۱۴ زا شیب باختنا قح یلیصحت رتسمس نیرخآ رد زج ،دنك مان تبث طورشم تروص هب هك یلصحم 
  .درادن ار رتسمس نآ رد یسرد تدیرک
 
  :طورشم لصحم جارخا
 
  :یس هدام
 هلحرم ره رد دشاب ۵۵زا رتمك ، یلاوتم رتسمس هس رد سناسیل  هرود لصحم تارمن طسوا هكیتروصرد
 .دوش یم مورحم لیصحت همادا زا ،دشاب هك یا
 
 
  :کی و یس هدام
 هدش یفرعم نیلصحم کـــــیمداکا روما مامت لوئسم و هدیدرگ نییعت یلیصحت ی هتشر قباطم امنهر داتسا
 لاس کی رد لصحم ۲۰ ره یارب شیوخ ی هتشاد تسد تاناکما هب رظن تنمتراپید . دشاب یم شیوخ
 .دنکیم نییعت امنهر داتسا کی
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  :ود و یس هدام
 وغل ای ماجنا تروص رد ،دوش یم مورحم لیصحت همادا زا ،دح زا شیب ندش طورشم لیلدب هك یلصحم 
 یدورو روکناک ناحتما رد ددجم لیصحت یارب دناوت یم ،تسا هدرپس لیصحت نارود رد هك یتادهعت
  .دهد لیصحت همادا دوخ هقالع دروم هتشر رد یلوبق تروص رد و دنك تكرش
 هتشر همانرب اب ،تسا هدنارذگ یلبق هتشر رد لصحم هك ار ییاه تدیرک ،دناوت یمن هسسؤم :هرصبت
  .دریذپب ار اهنآ مامت ای یضعب و هداد قیبطت دیدج
 
  :کاکفنا و فارصنا ،لیجأت
 لیجأت
 
  :هس و یس هدام 
 .دنك هدافتسا لیجأت زا بوانتم ای یلاوتم رتسمس ۲ یارب رثكادح سناسیل  هرود رد دناوت یم لصحم
  .دوش یم بوسحم هرود ره رد لصحم لیصحت زاجم تدم رثكادح وزج لیجأت تدم :۱ هرصبت
 نیا و دنیامن لیمکت ار یرضاح باصن دنناوتن لمح عضو ربانب هک لهاتم ثانا نیلصحم یارب. :۲ هرصبت
 ساسا هب تبایغ نینچ تدم دریگ رارق نآ دییأت دروم و دشاب مولعم ینیع دهاوش ساسا هب هتلوکاف تلاح
 .دوش یم هبساحم لصحم ی هلاسکی لیجأت هب هتلوکاف یملع یاروش بیوصت

 
 ره مان تبث عورش زا لبق هتفه ۲ لقادح ،یبتك تروص هب دیاب لیجأت یاضاقت :راهچ و یس هدام
  .ددرگ میلست هتلوکاف هرادا هب لصحم طسوت ،رتسمس
 ،مان تبث تلهم مامتا زا لبق طبریذ تنمتراپید زا رظن بسك زا سپ تسا فظوم هتلوکاف هرادا :هرصبت
 دیامن غالبا یو هب یبتك ار لصحم تساوخرد اب تقفاوم مدع ای تقفاوم
 
  :لیصحت زا فارصنا
 :جنپ و یس هدام
 زا فرصنم لصحم و دوش یم بوسحم لیصحتزا فارصنا ، هسسؤم زا هزاجا بسك نودب لیصحت كرت
  .درادن لیصحت همادا قح ،لیصحت
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 كی لقادح ار نآ لیالد دیاب ،دناد یم هجوم ار دوخ لیصحت كرت لصحم هك ،یئانثتسا دراومرد :هرصبت
 طسوت لیصحت كرت ندوب هجوم دییأت تروص رد .دهد هئارا هسسؤم هب رتسمس نامه نایاپ زا لبق هام
  .دوش یم بوسحم لصحم لیجأت وزج رتسمس نآ ،هسسؤم
 
 :شش و یس هدام
 هطوبرم هتلوکاف هرادا هب ًاصخش ار دوخ تساوخرد دیاب ،دوش فرصنم لیصحت زا دهاوخب هك یلصحم 
 یاضاقت ،تساوخرد خیرات زا هام كی هلصاف رد راب كی یارب طقف تسا زاجم لصحم نیا .دیامن میلست
 و ددرگ یم رداص یو لیصحت زا فارصنا مكح ،تلهم نیا یاضقنا زا سپ .دریگب سپ ار دوخ فارصنا
  .درادن ار هرود نآ رد لیصحت همادا قح ،نآ زا سپ لصحم
  :۱ هرصبت
  .دنك لمع ،تسا هدرپس لیصحت نارود رد هك یتادهعت هیلك هب تسا فظوم لیصحت زا فرصنم لصحم
  :۲ هرصبت
 طباوض ساسارب روکناک ناحتما یلوبق و تكرش هب لوكوم لیصحت زا فرصنم لصحم ددجم لیصحت
  .تسا
 
  :لیدبت
 
  :تشه و یس هدام
 عطقم نامه و هتشر نامه رد رگید هسسؤم هب هسسؤم كی زا لصحم لیصحت لحم رییغت ینعم هب لیدبت
  .تسا یلیصحت
 
  :ون و یس هدام
 ای رگید یصوصخ یلاع تالیصحت تاسسؤم و اه نوتنهوپ زا كی ره هب هب رهزا زا( لصحم یلیدبت 
  :تسا عنام الب لیذ طیارش تشاد رظن رد اب ،)نآ سکع

  ؛دصقم و أدبم یاه داهن هقفاوم -
 ؛هنازور هب هنابش یاه هرود زا لیدبت -
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  ؛نومضم ره رد هرمن ۵۵ لقا دح تفایرد اب یلبق یاه رتسمس یاه تدیرک لیمکت -
  ؛هسسؤم رد لصحم یلام تاباسح مامت هیفصت -
  ؛أدبم هسسؤم رد یلیصحت رتسمس كی لقادح ندنارذگ -
  : ۱ هرصبت
  .دیامن لیدبت نآ سکع ای یرگید داهن هب هسسؤم زا )ریخا رتسمس ای( متشه رتسمس رد دناوتیمن لصحم
  :۲ هرصبت
 ظاحل زا یلیدبت لصحم یتالیصحت قباوس و در ای یلوبق زا معا أدبم هسسؤم رد لصحم یسرد تارمن مامت
 بوسحم وا لك طسوا هبساحم رد ،هدش هتفریذپ سورد تارمن و تبث لصحم همانراك رد ًانیع ،یطورشم
  .دوش یم
  : ۴ هرصبت
 زا ار هرابود یلوبق هزاجا رابکی یارب طقف ددرگیم لیدبت رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم زا هک یلصحم
  .دیامن یم تفایرد رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم بناج
 
  :لهچ هدام
 دادعت ،دانسا نآ رد و ددرگ یم رداص دصقم هسسؤم طسوت یلیدبت لصحم لیصحتزا تغارف دانسا
 طسوا ركذ اب دصقم و أدبم یاه هسسؤم رد اه تدیرک عومجم و لصحم هدش هدنارذگ یاه تدیرک
  .دوش یم دیق لصحم یلیصحت قباوس و اهنآ تارمن
 
	:کاکفنا
 :کی و لهچ هدام
	:	تسا ) یمیاد و تقوم ( عون ود کاکفنا
 ار رتسمس نامهرد لیصحت ی همادا و ددجم تیلومش قح لصحم هک تسا یتلاح تقؤم کاکفنا .۱
	.	دشابیم اراد لاس کی زا دعب
 هسسوم لماش هرابود لیصحت هماداروظنم هب دناوتیمن لصحم هک تسا یتلاح یمیاد کاکفنا .۲
		.دوش یلاع تالیصحت
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 :ود و لهچ ی هدام
	:دندرگیم تقوم کاکفنا هب هجاوم و بوسحم رتسمس ماکان لیذ طیارش تحت نالصحم 

 مورحم ییاهن ناحتمارد لومش زا یرضاح باصن دصیف 75 ندرکن لیمکت ساسا هب هاگره -
	؛	دندرگ

 ی هرمن هدرک مان تبث نآرد لصحم هک رتسمس کی یاه تدیرک ی هفصانم زا رتشیب رد هاگره -
	؛دیامنن ذخا یبایماک

 ذخا یماکان هرمن زین مودراب یارب هدنام ماکان نآ رد لوا راب هک نومضم کیرد لصحم کی هاگره -
	؛	دیامن

	؛دشاب بیاغ تاناحتما مامت رد لصحم هاگ ره -
 دنک یرپس ار ناحتما یرگید لصحم ضوع هب نیماضم زا یکی ناحتما رد لصحم کی هاگ ره -

	؛	دندرگیم بوسحم رتسمس ماکان لصحم ودره تروص نیارد
 تبث لیصحت ی هماداروظنم هب جیاتن نالعا زا سپ هتفه هس تدم یطرد لومش ون لصحم هاگ ره -

	؛دنکن مان
 
 :هس و لهچ هدام
	:	دندرگیم یمیاد کاکفنا هب هجاوم لیذ تالاح رد لصحم

	؛دشاب هدیدرگ ییاهن شکاکفنا و هدومن کاکفنا یاضاقت دوخ لیم هب لصحم هاگ ره -
	.	دیامن لیمکت هناقفوم،دشاب هک یتلعرهربانب ، لاسود رد ار فنص کی دناوتن لصحم -
	؛	دیامن لیمکتار رتسمس تارمن طسوا مهیپ رتسمسود رد دناوتن لصحم -
		؛ددرگ تلاح نیا هب هجاوم نیلپسدو مظن ی لمعلازرط قبط -
 هتفرگ یبایماک ی هرمن، هدومن مان تبث نآ بیقعت یارب موسراب هک نومضم کیرد لصحم هاگره -

	؛	دناوتن
	؛دنک لیمکت لاس شش تدم یطرد ار هلاسراچ لیصحت ی هرود دناوتن لصحم هک یتلاح رد	 -
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  :هتشر رییغت
 
  :راهچ و لهچ هدام
 هتلوکاف تقفاوم و ریز طیارش نتشاد اب ،دناوت یم سناسیل عطقم رد لیصحت نارود لوط رد لصحم 
 :دهد هتشر رییغت رگید هتشر هب هتشر كی زا طبریذ
 ؛دشاب عنامالب یتالیصحت تاررقم رظن زا یلبق هتشر رد یضاقتم لیصحت همادا .۱
  .دشاب هدنارذگ ار هرود یاه تدیرک) ۲/۳( رثكادح و) ۱/۶( لقادح .۲
 اضاقت دروم هتشر و هیمهس رد هدش هتفریذپ درف نیرت نییاپ ناحتما هرمن زا یضاقتم یدورو ناحتما هرمن. ۳
 .دشابن رتمك لاس نامه رد
 هتشر رد زاین دروم یسرد یاه تدیرک ندنارذگ ناكما ،لیصحت زاجم تدم رثكادح هب هجوت اب .۴
  .دشاب هتشاد ار دیدج
   .دهدب هتشر رییغت دناوت یم رابكی اهنت ،یلیصحت عطقم ره رد لصحم :هرصبت
 
  :جنپ و لهچ هدام
 تبث دیدج هتشر رد تصرف نیلوا رد تسا فظوم لصحم ،هتشر رییغت یاضاقت اب تقفاوم تروصرد
  .درادن ار یلبق هتشر هب تشگزاب قح لصحم ،یسیون مان زا سپ و دنك مان
 هتشر رییغت زا فارصنا هلزنم هب نیعم تقو رد دیدج هتشر رد مان تبث هب لصحم ندركن مادقا :هرصبت
  .دوش یم بلس یو زا هرود نایاپ ات هتشر رییغت قح و ددرگ یم یقلت
 
  :شش و لهچ هدام
 طقف و دوش یم یزاس لداعم و یسررب دیدج هتشر رد تسا هدنارذگ یلبق هتشر رد لصحم هك یسورد 
 كارتشا ،دیدج هتشر سورد اب ،یسیردت تیردم صیخشت هب هك دوش یم هتفریذپ یو زا یسورد
  .دشابن ۵۵ زارتمك زین سورد نآ زا كی ره هرمن و دشاب هتشاد ییاوتحم
  :۱ هرصبت
 ،دوش یم روظنم لك طسوا هبساحم رد اهنآ تارمن و تبث لصحم تپیرکسنارت رد هدش هتفریذپ سورد
 نیا رد .دنام یم یقاب لصحم همانراك رد ،طسوا رد باستحا نودب ،هدشن هتفریذپ سورد تارمن یلو
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 رتسمس كی ناونع هب ًاعمج ،دشاب ۵۵ زا رتمك وا هدشن هتفریذپ یاه تدیرک لك طسوا هچنانچ ،لاح
  .دوش یم روظنم دیدج هتشر رد لصحم یارب یطورشم
  :۲ هرصبت
 ندنارذگ ناكما هك دشاب یدحرد ،لصحم هدشن هتفریذپ سورد یاه تدیرک دادعت هكیتروصرد
 رییغت یاضاقت اب ،دنك بلس یو زا ،لیصحت زاجم تدم لوط رد ار دیدج هتشر زاین دروم یاه تدیرک
  .دوش یمن تقفاوم وا هتشر
 
  :تفه و لهچ هدام
 رتسمس عورش زا شیپ هتفه ۶ لقادح ،مزال دانسا هارمه ار دوخ تساوخرد دیاب هتشر رییغت یضاقتم
  .دیامن میلست هطوبرم هتلوکاف هرادا هب یلیصحت
 
  :تشه و لهچ هدام
 ای هطوبرم هتلوکاف هرادا هب داتسا طسوت لصحم یسرد هرمن نیرخآ هك تسا یزور ،لیصحتزا تغارف خیرات
  .دوش یم لیوحت هسسؤم
 
 :ون و لهچ هدام
 بسح دوخ یلیصحت هتشر رد ات ،دشاب ۵۵ لقادح دیاب ،لیصحت هرود نایاپ رد لصحم تارمن لك طسوا
 رظن زا هچنانچ ،دشاب رتمك ۵۵ زا لصحم تارمن طسوا هكیتروصرد .دنك تفایرد سناسیل دانسا دروم
 هرمن اب هك ار ییاه سرد زا یسرد تدیرک ۲۰ رثكادح ات دناوت یم ،دشاب هتشادن یعنام لیصحت لوط
 طسوا ات ،دنكراركت ار سرد نآ و باختنا ًاددجم ،یلیصحت رتسمس ۲ رد تسا هدش لوبق ۵۵ زا رتمك
 لصحم تپیرکسنارترد ،یلبق تارمن رب هوالع یراركت سورد تارمن تروصنیارد .دیامن ناربج ار دوخ لك
  .دوش یم بوسحم وا تارمن لك طسوا هبساحم رد و تبث
 زا هدافتسا مغریلع ای دنك هدافتسا هدام نیا رد روكذم تاررقم زا دهاوخن ای دناوتن هك یلصحم :هرصبت
  . دوش یم جارخا و مورحم لیصحت زا ، ،دیامن ناربج ار دوخ تارمن لك طسوا دوبمك دناوتن نآ
 
 

 


