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 فادها

  لوا هدام 
 هب یلاع تالیصحت ترازو کیمداکا روما تایاکش هب یگدیسر لمعلازرط اب تقباطم رد لمعلازرط نیا
 هدیدرگ نیودت رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم کیمداکا تایاکش هب یگ هدیسر هتیمک رومأ میظنت روظنم
  .تسا
 

 تیاکش تفایرد
  مود هدام
 :تسا ریذپ ناکما ددعتم و فلتخم یاه هنوگ و تروص هب تایاکش تفایرد
      )یراتشون / یهافش( هسسؤم تسایر ای و هتیمک هب دنمراک ایو لصحم ، داتسا رشابم تیاکش.۱
 یکاش تاصخشم و مان رکذ مدع ای و رکذ اب هسسؤم تایاکش تبث باتک رد نتشون اب تیاکش .۲
 تایاکش یمومع قودنص رد تایاکش تبث مروف ایو قرو نتخادنا اب تایاکش .۳
 یتینرتنا و یعمج طابترا لیاسو ریاس و تیاس بیو و لیمیا ،نوفیلت قیرط زا تایاکش .۴
  تایاکش عمس هتیمک هب هعجارم اب ای و هطوبرم تسایر یناونع یتساوخرد هقرو قیرط زا تایاکش .۵
 
 

 تایاکش تبث
 موس هدام 
  :دیامن یم تبث لیذ بیترت هب ار تایاکش هتیمک لوؤسم ،تایاکش تفایرد زا دعب
 ناهاوگ ترهش ، تیاکش هثداح لحم، تیاکش عوضوم ،هدنوش تیاکش و یکاش تاصخشم جرد .۱
 تیاکش
 هرکذتم مروف ظفح و یکاش طسوت دشاب یم لمعلازرط نیا همیمض هک تایاکش تبث مروف یرپ هناخ .۲
 تایاکش هیسود مانب صوصخم هیسود رد
 یتنرتنا لیاسو ای و لیمیا ، نوفیلت طسوت رود هار زا تایاکش هکیتروص رد یفاک تامولعم لیمکت .۳
 .دشاب



 کیمداکا تایاکش هب یگدیسر لمعلازرط
 
 
 
 
 

3 

 
  تایاکش یبای تقیقح و یسررب

 مراهچ هدام
 و یسررب نیا هک دزادرپیم هدراو تایاکش یبای تقیقح و یسررب هب تایاکش تبثو تفایرد زادعب هتیمک
 :دریگیم تروص لیذ یاه یراکهار طسوت یبای تقیقح
 طبریذ صاخشا و هدش تیاکش و هدننک تیاکشزا تایاکش عوضوم هب عجار یهافش خساپ و شسرپ .۱
  تیاکش طابترا هب هدننک تایاکش زا دهاوش و دانسا هبلاطم  .۲
 هیضق رد لیخد تیاکش دروم رد طبریذ صاخشا همه زا مالعتسا طسوت یراتشون یسررب و قیقحت .۳
 تیاکش دادیور قیقحت هب عجار نانآ تداهش و هثداح ماگنه رد ناهاوگ تیبثت .۴ 
 .دیامن تیاکش دادخر عوقو رب تلالد هک یکیزف ریغ و یکیزف یاه هناشن و میالع یروآ درگ .۵
 

  دانسا و دهاوش یرگنزاب و یبایزرا
 مجنپ هدام
 تیعقاو و قیاقح یور دناوتب ات دزادرپیم دانسا و دهاوش یبایزرا هب هتیمک ،یبای تقیقح و یسررب زادعب
 :دوشیم هتفرگ رظنرد یبایزرا رد لیذ طاقن .دیامن هلصیف تیاکش دروم رد اه

  دنشابن یکاش کیدزن نادنواشیوخ و ناکیدزن زا ناهاوگ  -
 دشاب هتفرگن تروص ناهاوگ عفانم ققحت رطاخب ای تابصعت زا عون یور یهاوگ -
 دشاب هدوبن یگتخاس و یلعج هدش هئارا دانسا -
 دناوتن هدرک هئارا هدننک تیاکش دانسا در یارب دنس هدش تیاکش -
 دشاب هدوبن تایاکش هب یگدیسر یاهرایعم زا جراخ تیاکش -
 هتیمک هب هیضق ،تروص نیارد هک دشابن هتیمک نیا یراک تیحالص زا رتشیب تیاکش مجح -

 .ددرگیم لوحم نیلپسد و مظن
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 هلصیف و تواضق
 

 مشش هدام
 تواضق تیاکش دروم رد دهاوش و لیالد یور هتیمک ،تیاکش تبثم کرادم و دهاوش و یبایزرا زادعب
 :دباییم انب لیذ لوصا یور هتیمک ی هلصیف هک دیامنیم

 دوشیم ذاختا رضاح یاضعا یارآ یبسن تیرثکا هب هتیمک یاه هلصیف و بیواصت -
 حیاولو ینینقت دانسا قباطم راد تیحالص عجرم هب هدوب یداهنشیپ تروص هب بیواصت زا یخرب -

 دوشیم داهنشیپ -ینیلپسد تازاجم
 دوشیم هتفرگ رظن رد یحالصا هبنج رتشیب هتیمک نیا یاه هلصیف رد -
 هتیمک دشاب روشک ینینقت دانسا هب قباطم تیانج و مرج دح هب و رتگرزب تیاکش هاگره -

  .دوشیم هداد عالطا طبریذ عجارم هب عوضوم و داهنشیپ هسسؤم یربهر  ار عوضوم
 

 اه هلصیف تبث
 متفه هدام 
 طبریذ عجارم هب و تبث کیمداکا روما تایاکش و عمس هتیمک بیواصت باتک رد هتیمک یاه هلصیف
 دوشیم هداد ربخ
 تاررقم و حیاول رد نآ لیصفت هک هدوب طبریذ یاهتیرمآو یرادا تاهج راک اه هلصیف ذیفنت و قیبطت
 .تسا هتفای رکذت
 
  متشه هدام
  .تسا ذفان هسسؤم یملع یاروش دییأت زا دعب همیمض کی و هدام ۸ رد لمعلا زرط نیا
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  همیمض
  تیاکش جرد مروف

 
 )               /              /        ( تیاکش جرد خیرات                  )                         ( :تبث هرامش
 .........................ردپ مان.............:صلخت.................:همرتحم/مرتحم

 
 هدننک تیاکش فقوم /هفیظو

 .................................................. )نیعجارم/دنمراک/لصحم/داتسا(
 ................................... :سردآ لیمیا....................... :سامت هرامش
 .....هناخ ربمن.............هیرق/هچوک.............یلاوسلو/هیحان.............:تیالو :سردآ
 

 هدنوش تیاکش فقوم / هفیظو
 ...................................................)نیعجارم/دنمراک/لصحم/داتسا(
................................................................................ 
 
 ............................................................ تیاکش عوضوم صلخ
  
 ...................................................................تیاکش لیصفت
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
..............................................................................  
  هدننک تیاکش یاضما لحم


