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   :لوا هدام
 گنهامه روظنم هب )هسسؤم( رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم همانساسا ماکحا ساسا هب لمعلازرط نیا 
 هسسؤم رد تیلومش طیارش دجاو نادیدناک شریذپرمارد تیفافشو یلوصا مظن داجیاو تاارجا یزاس
  .تسا هدیدرگ عضو
 
  : مود هدام
   :)یدورو روکناک( لومش ناحتمارد کارتشا طیارش
 ؛روشك یراج تاررقم و نیناوق رظن زا لیصحت هب ندوب زاجم .۱
 ؛فراعم ترازو دییات هب مهدزاود فنصزا تغارفدنس هیارا .۲
  ؛فراعم تارزو دییات هب هسیلریخا لاس هس تارمن هیارا .۳
 ؛ناحتما ریودتزا لبق لومش ناحتما تراکذخاو طوبرم یاه همروف لیمکت .۴
 ؛تیلومش ناحتمارد کارتشا تراک لوصح .۵
 ؛یلیصحت هنیزه لمعلازرط و نیلپسد و مظن یاه لمعلازرط نتفریذپ و یقالخا روشنم یاضما .۶
 
 تالیصحت مرتحم ترازو حیاول یانبم رب هسسؤم رد تیلومش نیح لاس و نس تیدودحم :۱هرصبت
  .دندرگیم نییعت یلاع
 ار دانسا ات تسا فلکم لصحم ،لمعلازرط نیا مود هدام جردنم دانسا ندوبن هدامآ تروص رد :۱هرصبت
 تیلوؤسم ،ارجا مدع تروص رد .دیامن میلست و هیهت شیوخ رتسمس نیلوا سورد زاغآ زا هتفه هس یلا
  .دشاب یم لصحم هجوتم یدعب یاه
 
 
  : موس هدام
 .دنوشیم هتخانش هسسؤم لصحم ثیحب تیلومش ناحتما هناقفوم ندومن یرپس زا دعب نادیدناک
 
  :مراهچ هدام
 شریذپ نالپ .دریگیم تروصرظن دروم یاه هتلوکافرد شیاجنگو شریذپ نالپ قباطم نالصحم شریذپ
 . دوشیم هدامآ دیدج نالصحم بذج تاناکما هب هجوت اب اه هتلوکافو اه تنمتراپید طسوت هلاس همه
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 :مجنپ هدام
 .ددرگیم ذخا )تیلومش ناحتما هتیمک( بناجزا یربهر تئیه میمصت ساسا هب تیلومش ناحتما
 
  :مشش هدام
 هرکذتم یاه هتیمک بیکرت .دشابیم یراک هتیمکو یویارجا هتیمکزا لکشتم تیلومش ناحتما هتیمک
  :تسا یتآ رارق
 
  :یویارجا هتیمک بیکرت

  سییر تفص هب هسسؤم سییر -
 وضع تفص هب هسسؤم یسیردت – یملع نواعم -
  وضع تفص هب نالصحم یمومع ریدم -
 ءاضعأ تفص هب هسسؤم یملع یاروش باختنا هب ناداتسا نت هس -

 
 :یراک هتیمک بیکرت

 ؛سییر تفص هب یملع یاروش دییات و یویارجا هتیمک داهنشیپ هب اه هتلوکاف زا یکی سییر -
 تفص هب یملع یاروش دییات و یویارجا هتیمک داهنشیپ هب تنمتراپید ره زا داتسا نت کی -

 .ءاضعأ
 
  :متفه هدام
 :دشابیم لیذ یاه تیحالاصو فیاظو یاراد یویارجا هتیمک

 ؛راک هتیمکراک لحم نییعت -
 ؛تیلومش ناحتما نیفظؤم قوقح نییعتو ترورض دروم لیاسو و داوم هیهت -
  ؛ نآ خیراتو یاج نییعت ، تیلومش ناحتما یرازگرب نالپ بیترت -
 ؛شریذپ نالپ بیوصت -
 ؛هسسؤم یملع یاروش هب نآ هیارا و تالاوس بیترت مزیناکیم حرط -
 یراک هتیمک یراکمه هب تیلومش ناحتما نیلومشم یاهاعدا و تایاکش هب یگدیسر و یسررب -

 ؛ اهنآَ درومرد میماصت ذاختاو
 ؛یراک هتیمکراک متخ و زاغآ نالعا -
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 ؛یراک هتیمک تیلاعفزا تراظن -
 ؛یراک هتیمک سیر نیعت -
  .هسسؤم هریدم تأیه هب هتیمک ود ره درکلمع زا شرازگ هیارا -
	
  :متشه هدام
 :دشابیم لیذ یاه تیحالصو فیاظو یاراد یراک هتیمک

 ؛تیلومش ناحتما تالاوس بیترتو هیهت -
 ؛اهنآ تیمرحم ظفحو تالاوس پاچزا تراظن -
 ؛تیلومش ناحتما تالاوس دیلک هیهت -
 ؛اه هتشر باختنا یاه تراک یاه خساپ قاروا ندومن هدامآ -
 ؛ناش یباختنا یاه هتشر هب نالصحم میسقت و اه خساپ قیقد یبایزرا -
 ؛تیلومش ناحتما رد بایماک نالومشلادیدج تسرهف بیترت -
 ؛تیلومش ناحتما ذخا هب هطباررد لمعلازرط نیا ماکحا قیقد تیاعر -
 .یویارجا هتیمک هب تیلومش ناحتما ی هجیتن شرازگ هیارا -

 
 :مهن هدام
 هطبار رد تعانق مدعرب ینبم ار شیوخ یبتک ضیارع دنناوتیم تیلومش ناحتما ناگ هدننک کارتشا .۱
  ؛دنراپس یم یویارجا هتیمک هب ناحتما جیاتن نالعا زا دعب زور هس یط رد باختنا و تارمن هب
 خساپ ضیارع هب لمعلازرط نیا ماکحا تشاد رظنرد اب هتفه کی تدم یط رد یویارجا هتیمک .۲
 .دهدیم
 
 :مهد هدام
 ظفح روظنم هب صاخ هیسود ،هتلوکاف هب یفرعم نامز رد لصحم ره یارب نالصحم یمومع تیریدم
  .دیامن یم بیترت یو یلیصحت دانسا و قباوس
 
  :مهدزای هدام
 رد ار دنا هدومن تفایرد یبایماک هرمن هک ینالومشلادیدج تسرهف ،نالصحم یمومع تیریدم	.١
  ؛دیامنیم رشن هسسؤم تیاسبیو



 نالصحم شریذپ لمعلازرط      

 

5 

 دعب هتفه کی یلا ار )ساسا باتک ( بایماک نالومشلادیدج تسرهف ،نالصحم یمومع تیریدم .۲
  .دیامن یم لاسرا یلاع تالیصحت ترازو هب تیلومش ناحتما ندش یرپس زا
 
  :مهدزاود هدام
 یم هسسؤم شزومآ لمعلازرط رد جردنم ماکحا عبات لصحم جارخا ای و کاکفنا ،یلیدبت ،لیجأت
  .دشاب
 
	
  :مهدزیس هدام
 ذفان و دییأت رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم یملع یاروش یاضعا یاضما اب هدام هدزیس رد لمعلا زرط نیا
  .دشاب یم
 
 
  رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم یملع یاروش یاضعا یاضما لحم
 
 
 
 
 


