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 »ناریا یمالسا یروھمج کیپملا یلم ھتیمک قالخا نویسیمک ھماننییآ«
 

 یمومع داوم -تسخن لصف
 روشنم و ھمانساسا ساسا رب ھک ناریا یمالسا یروھمج کیپملا یلم ھتیمک قالخا نویسیمک -1 هدام
 و لوصا رب قبطنم یاھراتفر ،لقتسم یداھن ناونع ھب ،تسا هدش لیکشت کیپملا یلم ھتیمک یقالخا
 نیا .دنکیم قیوشت و جیورت و هداھن جرا ار شزرو هزوح رد یدرمناوج ھیحور و یقالخا یاھشزرا
 کیپملا یللملانیب و یلم یاھھتیمک ھمانساسا رد جردنم یاھتسایس و فادھا ققحت یاتسار رد نویسیمک
 رد یقالخا نیزاوم و اھشزرا ءاقترا و ظفح فدھ اب و دانسا نیا رد ررقم یاھھمانرب ندرک ییارجا و
 تیلوئسم ،اتسار نیا رد ناناوج و شزرو ترازو یراذگرثا و شقن شریذپ نمض ،یشزرو یاھتیلاعف
 ساسا رب و دراد هدھع رب ار شزرو اب طبترم یاھتیلاعف و روما رد یقالخا نیزاوم تیاعر رب تراظن
  .دنکیم یگدیسر یباکترا تافلخت و نیزاوم نیا ضقن ھب عجار یاھشرازگ و تایاکش ھب ھماننییآ نیا داوم
 :دوریم راک ھب ریز یناعم رد ھماننییآ نیا رد جردنم تاراصتخا و تاحالطصا -2 هدام
 ،یشزرو یاھنویساردف یقوقح و یقیقح یاضعا ،کیپملا یلم ھتیمک یاضعا :یکیپملا یاھهورگ -فلا

 یاضعا و ناریدم ،یشزرو یاھھناسر ،نارواد ،اھنآ یلام نایماح و یشزرو تاقباسم رد ناگدننکتکرش
 ؛دننکیم تیلاعف یللملانیب ای یلم تروص ھب ناریا رد ھک یشزرو یاھنامزاس
 تسا ناراکشزرو و ھعماج رب مکاح گنھرف شریذپ دروم ھک یلعف کرت ای لعف رھ :یقالخا فرع -ب
 ؛دراد قابطنا یدرمناوج ھیحور و کیپملا حور ،یقالخا لوصا اب و

 ؛تسا قیوشت ای و ھیبنت بجوتسم ھماننییآ نیا رد ھک یلعف کرت ای لعف :راتفر -پ
 روشنم یاھفرح قالخا ای ھعماج رد هدش ھتفریذپ یقالخا نیزاوم ریاغم ای ینوناق ریغ راتفر رھ :فلخت -ت
 ؛تسا یماظتنا ھیبنت بجوتسم ھک کیپملا یللملانیب و یلم ھتیمک

 تیلاعف یللملانیب ای یلم ،یھاگشاب حوطس رد نویساردف رد تیوضع اب ھک یقیقح صخش :راکشزرو -ث
 ؛دنکیم یشزرو
 ناناوج و شزرو ترازو زوجم اب ررقم یمومع و ینف طباوض قباطم ھک یاھسسؤم :یشزرو هاگشاب -ج
 ینتبم ھعماج هدش ھتفریذپ  یاھشزرا و یملع لوصا رب و هدش سیسأت یقوقح ای یقیقح صاخشا طسوت
 ھب و راک و بسک یاضف داجیا ،ھعماج دارفا یحور و یمسج تمالس میمعت و میلعت یاتسار رد و تسا
  ؛دنکیم تیلاعف یشزرو ھتشر دنچ ای کی رد لادم و ھبتر ندروآ تسد
 ؛ناریا یمالسا یروھمج کیپملا یلم ھتیمک قالخا نویسیمک :نویسیمک -چ
 کیپملا یلم ھتیمک قالخا نویسیمک رظندیدجت ھبعش ای یودب ھبعش دروم بسح :نویسیمک بعش -ح
 ؛ناریا یمالسا یروھمج
 ؛ناریا یمالسا یروھمج کیپملا یلم ھتیمک :یلم ھتیمک -خ
 ؛کیپملا یللملانیب ھتیمک :یللملانیب ھتیمک -د
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 ؛یشزرو یاھنویساردف یطابضنا ھتیمک :یطابضنا ھتیمک -ذ
 ؛یشزرو یاھنویساردف قالخا ھتیمک :قالخا ھتیمک -ر
 .ناناوج و شزرو ترازو :ترازو -ز
 .یگنھامھ یارب نویسیمک و شزرو ترازو ناگدنیامن زا لکشتم یدحاو :کرتشم هورگراک -ژ
  :دنتسھ ھماننییآ نیا لومشم یقوقح و یقیقح زا معا ریز صاخشا -3 هدام
 ؛یکیپملا یاھهورگ یمامت -فلا

 رد یمسر دادرارق بجوم ھب ھک ھناگیب تیعبات یاراد یشزرو یاضعا رگید و نانکیزاب ،نایبرم -ب
 ؛دننکیم تیلاعف ناریا شزرو

 یشزرو تیلاعف یاھقطنم ای یلم ،یللملانیب حوطس رد ھک یکیپملا ریغ یشزرو یاھھتشر و اھهورگ -پ
 .دننکیم
 رب ار قالخا ھتیمک ،ھماننییآ نیا غالبا خیرات زا هام شش فرظ دنافلکم یشزرو یاھنویساردف -4 هدام
  .دنھد لیکشت یلم ھتیمک یقالخا روشنم ساسا
 ارجالامزال نویسیمک یاروش دییأت زا سپ یشزرو یاھنویساردف طسوت یمیظنت یاھھماننییآ -هرصبت
  .تسا
  :تسا ریز حرش ھب وضع جنپ زا لکشتم نویساردف رھ قالخا ھتیمک -5 هدام
 دییأت و طوبرم نویساردف سیئر یفرعم اب قوقح ھتشر نالیصحتلاغراف نایم زا ھک ھتیمک سیئر -فلا
 ؛دوشیم بوصنم نویساردف نآ یمومع عمجم

 زا رگید وضع ود ،قوقح ھتشر نالیصحتلاغراف نایم زا اھنآ زا یکی ھک ھتیمک یاضعا رگید -ب
 سیئر طسوت طوبرم یشزرو ھتشر ناراکشزرو نیب زا وضع کی و شزرو هزوح رد نارظنبحاص

 .دنوشیم باختنا نویساردف
 .دشاب ناوناب زا دیاب قالخا ھتیمک یاضعا زا یکی لقادح -1 هرصبت
 زا نآ وضع ود و سیئر ھک تسا وضع تفھ زا لکشتم قالخا ھتیمک ءارآ زا فانیتسا عجرم -2 هرصبت
 نیب زا وضع کی و شزرو هزوح رد نارظنبحاص زا رگید وضع ھس ،قوقح ھتشر لیصحتلاغراف نایم
  .دنوشیم باختنا نویساردف سیئر طسوت طوبرم یشزرو ھتشر ناراکشزرو
 ،هدش صخشم نآ یللملا نیب عجرم طسوت نویساردف قالخا ھتیمک راتخاس ھکیتروص رد -3هرصبت
 .دیامن لمع نآ ربارب  دناوت یم نویساردف
 ،ینیمز تیمکاح ورملق رد ھمان نییآ نیا عوضوم یباکترا تافلخت مامت ھب تبسن ھماننییآ نیا -6 هدام
 هورگ یباکترا تافلخت ھب تبسن یتروص رد و دوشیم لامعا ناریا یمالسا یروھمج ییاوھ و ییایرد
 تیثیح ھب ھشدخ بجوم فلخت ھک دوشیم ارجا ناریا یمالسا یروھمج ورملق زا جراخ کیپملا یاھ
 .ددرگ روشک
 یاتسار رد ار دوخ یتآ لاس ھمانرب ،لاس رھ هام دنفسا مھدزناپ ات دنافلکم یشزرو یاھنویساردف -7 هدام
 شرازگ هارمھ ھب نویساردف ھسیئر تأیھ دییأت زا سپ و نیودت یگنھرف و یقالخا نیزاوم جیورت و شزومآ

-هرود یرازگرب لماش ھمانرب نیا .دننک لاسرا نویسیمک یارب قالخا هزوح رد نویساردف درکلمع ھنایلاس
 .تسا هدشینیبشیپ تارابتعا نینچمھ و نآ دننام و اھشیامھ ،یشزومآ یاھ
  .تسا یلم ھتیمک یکینورتکلا هاگیاپ ،ھماننییآ نیا عوضوم تانالعا یمامت و ءارآ راشتنا عجرم -8 هدام
 نآ ناکرا و نویسیمک -مود لصف
 :تسا ریز ناکرا یاراد نویسیمک  -9 هدام
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 ؛نویسیمک یاروش -فلا
 ؛رظندیدجت و یودب بعش لماش یماظتنا نکر -ب
 .کرتشم هورگراک و ءارآ یریگیپ و ارجا دحاو ،ھناخریبد لماش یرادا نکر -پ
 نویسیمک یاروش -تسخن ثحبم
 :تسا ریز حرش ھب وضع هدزاود زا لکشتم نویسیمک یاروش -10 هدام
 داھنشیپ اب یکیپملا ریغ و مانشوخ ،شزرو هزوح رد رظنبحاص دارفا نیب زا ھک نویسیمک سیئر -فلا

 ؛دوشیم باختنا یمومع عمجم دییأت و کیپملا یلم ھتیمک سیئر
  .دنوشیم باختنا یمومع عمجم دییأت و نویسیمک سیئر داھنشیپ ھب ھک نویسیمک یاروش یاضعا رگید -ب
 .دنوشیم باختنا اضعا نایم زا و نویسیمک سیئر طسوت نویسیمک یوگنخس و سیئر بیان -1 هرصبت
 رداص یلم ھتیمک سیئر طسوت نویسیمک یاروش یاضعا رگید و نویسیمک سیئر باصتنا مکح -2 هرصبت
 .دوشیم
 ددجم باختنا .دنوشیم باختنا ھلاس ود هرود کی یارب نویسیمک یاروش یاضعا و سیئر -11 هدام
 ھماننییآ نیا 12 هدام »ت« ات »فلا« یاھدنب عوضوم طیارش ظفح تروص رد دعب یاھهرود یارب اھنآ
 .تسا عنامالب
 :دنشاب ریز طیارش یاراد دیاب نویسیمک یاروش یاضعا رگید و سیئر -12 هدام
 ؛فعاضم تیعبات نتشادن و ناریا یمالسا یروھمج تیعبات -فلا
 ؛ناریا یمالسا یروھمج یساسا نوناق ھب یلمع مازتلا -ب 

  ؛ترھش و ھقباس نسح -پ
 ؛حلاص عجرم مکح ھب یعامتجا قوقح زا تیمورحم مدع -ت
 ؛نس لاس یس لقادح -ث
 ؛رتالاب ای دشرا یسانشراک یلیصحت کردم -ج
 .نویسیمک تیلاعف هزوح رد دیفم ھقباس لاس هد -چ
 :تسا یرورض ریز دراوم تیاعر نویسیمک یاروش یاضعا بیکرت و باختنا رد -13 هدام
 ؛ناوناب نایم زا رفن ھس لقادح باختنا -فلا

  ؛ناراکشزرو نویسیمک طسوت وضع کی یفرعم -ب
  ؛ھتشذگ ای رضاح لاح رد تیوضع زا معا ؛یکیپملا یاھهورگ رد وضع تفھ لقادح تیوضع مدع -پ
  .اضعا زا رفن شش یارب لقادح یقوقح تالیصحت نتشاد -ت
 و سیئر روضح اب ھسلج نیلوا رد باختنا زا سپ نویسیمک یاروش یاضعا و نویسیمک سیئر -14 هدام
 حرش نیا ھب ھماندنگوس نتم .دنروآیم اج ھب ار فیلحت مسارم نویساردف عمجم سییر و یلم ھتیمک لکریبد
 ناریا یمالسا یروھمج کیپملا یلم ھتیمک قالخا نویسیمک یاروش وضع ناونع ھب ھک نونکا« :تسا
 ناناولھپ  زا یوریپ اب ھک منکیم دای دنگوس یشزرو ھعماج هژیوھب و ناریا تلم ربارب رد ،ماهدش باختنا
 و رادساپ شیوخ نادجو و فرش رب ھیکت اب کیپملا رب مکاح یدرمناوج حور ساسا رب و رادمقالخا
 ھنوگرھ زا ار دوخ و ھتشاد رفاو یعس بصنم نیا رد دوخ فیاظو ماجنا رد و مشاب تلادع و قح نابیتشپ
  .»مرادب نوصم قح فالخ رب ذوفن و یریذپریثأت
 :زا تسا ترابع نویسیمک یاروش فیاظو -15 هدام
 ؛نویسیمک ھنالاس ھمانرب بیوصت -فلا

 .اھنآ لزع و ھفصنم تأیھ یاضعا و نویسیمک بعش یاضعا و سیئر باختنا -ب
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 ؛اھنآ لزع و قالخا دشرا نارظان باختنا -پ
 ؛قالخا دشرا نارظان و نویسیمک یماظتنا ناکرا فیاظو حرش بیوصت و ھیھت -ت
 تافلخت ھب یگدیسر و نویسیمک بعش و قالخا دشرا نارظان درکلمع رب یوھام و یلکش تراظن -ث
  ؛اھنآ

 ؛رادمقالخا یاھراتفر زا لیلجت و لاس قالخا هرھچ باختنا -ج
 ؛نویسیمک بعش ھب هدنورپ عاجرا -چ
 ؛قالخا یاھھتیمک و نویسیمک بعش ءارآ رب یوھام و یلکش تراظن -ح
 .یلم و یللملانیب یاھھتیمک یاھھمانساسا و یتآ داوم حرش ھب فیاظو رگید -خ
 یدارفا ای درف ،ھسلج عوضوم ھب ھجوت اب و ترورض زارحا تروص رد دناوتیم نویسیمک سیئر -هرصبت
 روضح ھسلج رد یأر قح نودب وعدم وضع .دنک توعد نویسیمک یاروش تاسلج ھب وعدم ناونع ھب ار
 .دباییم
 :دباییم نایاپ ریز یاھهویش زا یکی ھب نویسیمک یاضعا تیوضع -16 هدام
 ؛)افعتسا( تیوضع ھمادا زا فارصنا -فلا

 ؛نویسیمک یاروش یاضعا موس ود صیخشت ھب یاھفرح ریغ راتفر لیلد ھب تیحالص بلس -ب
 .لاس لوط رد بوانتم تبیغ ھسلج شش ای یلاوتم تبیغ ھسلج ھس -پ
 عمجم شریذپ دروم دیاب سیئر یافعتسا و دسریم نویسیمک سیئر دییأت ھب وضع یافعتسا -1 هرصبت
 .دریگ رارق یمومع
 نآ زا  جورخ رد نازیم نیمھ ھب لیجعت ای و ھسلج ھب دورو رد تعاس مین زا شیب ریخأت -2 هرصبت 
 .دوشیم بوسحم تبیغ
 یاروش یاضعا موس ود لقادح بیوصت ھب طونم هدام نیا »پ« دنب ساسا رب تیوضع ھمتاخ -3 هرصبت 
 تیوضع موادت رب یأر ھجیتن ھک یتروص رد .دیآیم لمع ھب ھنامرحم یریگیأر اب ھک تسا نویسیمک
 .دوب دھاوخ تیوضع ھمتاخ بجوم یریگیأر ھب زاین نودب ،دنب نیا حرش ھب تبیغ رارکت ،دشاب درف
  یماظتنا ناکرا -مود ثحبم
 اب ھک تسا راشتسم وضع ود و سیئر زا لکشتم نویسیمک رظندیدجت و یودب بعش زا کی رھ -17 هدام
 نویسیمک سیئر مکح اب و باختنا اروش رضاح یاضعا موس ود لقادح ھنامرحم یأر و ھناخریبد یفرعم
 و سیئر بایغ رد بیترت ھب ھک لدبلایلع راشتسم ای سرداد .دنوشیم بوصنم لاس ود تدم یارب
  .دنوشیم باختنا هویش نیمھ ھب زین دننکیم ھفیظو ماجنا نویسیمک ھبعش ناراشتسم
 عنامالب تیحالص ظفح تروص رد یدعب یاھهرود یارب لدبلایلع و یلصا یاضعا باختنا -هرصبت
  .تسا
 هدام »ت« ات »فلا« یاھدنب رد جردنم طیارش رب هوالع نویسیمک بعش ناراشتسم و سیئر -18 هدام 

 :دنشاب زین ریز طیارش یاراد دیاب 12
 ؛نس لاس جنپ و یس لقادح -فلا

 یوزوح لداعم ای و قوقح ینابم و ھقف ،قوقح یاھھتشر رد رتالاب ای دشرا یسانشراک یلیصحت کردم -ب
 ؛نآ

 یودب ھبعش سیئر یارب لاس هد ،رظندیدجت ھبعش سیئر یارب یقوقح تیلاعف ھقباس لاس هدزناپ لقادح -پ
 .یودب ھبعش راشتسم یارب لاس تفھ و رظندیدجت ھبعش راشتسم و
 .تشاد دنھاوخ تیولوا دارفا رگید ھب تبسن یواسم طیارش رد یشزرو یاھھتشر نارظنبحاص -هرصبت
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 یشزرو  تالیکشت و اھداھن ای یکیپملا یاھهورگ رد نامزمھ دنناوتیمن نویسیمک یماظتنا ناکرا -19 هدام
 .دنشاب ھتشاد تیلوئسم
 دروم ،هدیدشزومآ دارفا ھک قالخا دشرا نارظان زا قیقحت رما رد دنناوتیم نویسیمک بعش -20 هدام
  .دننک هدافتسا ،دنتسھ نویسیمک یاروش بختنم و دامتعا
 یاراد دیاب ،12 هدام »ت« ات »فلا« یاھدنب رد جردنم طیارش رب هوالع قالخا دشرا نارظان -21 هدام
  :دنشاب زین ریز طیارش
 ؛نس لاس جنپ و تسیب لقادح -فلا

 .رتالاب ای یسانشراک یلیصحت کردم -ب
 تدم یارب و تسا نویسیمک یاروش اب قالخا دشرا نارظان یاھفرح و یمومع تیحالص زارحا -هرصبت
 .دنوشیم باختنا لاس ود
  ھناخریبد -موس ثحبم
 ریبد زا لکشتم ھناخریبد .دوشیم ماجنا ھناخریبد طسوت نویسیمک ییارجا و یرادا روما ھیلک -22 هدام
 هورگراک« و »ءارآ یارجا و یریگیپ دحاو« یاراد نینچمھ و یشنم و سانشراک زاین دروم دادعت ھب و
 نیب زا و نویسیمک سیئر طسوت ،دوشیم بوسحم زین ھناخریبد سیئر ھک نویسیمک ریبد .تسا »کرتشم
 .دوشیم باختنا نآ زا جراخ ای نویسیمک یاروش یاضعا
 :زا تسا ترابع ھناخریبد فیاظو -23 هدام
 ؛ھلصاو یاھھییاوکش و اھشرازگ ،اھهدنورپ یناگیاب و تبث ،تفایرد -فلا

 ؛هداعلاقوف و یداع تاسلج یارب اضعا زا توعد و نویسیمک یاروش تاسلج روتسد مالعا -ب
 ؛اھنآ یرادھگن و تاسلجتروص میظنت و ھیھت -پ
 ؛تاسلج تابوصم یریگیپ و غالبا -ت
 مالعا و اھشیامھ و اھهورگراک ،تاسلج یرازگرب یاھھنیزھ دروآرب و تاسلجلاقح نازیم ھبساحم -ث
 ؛عجرم نآ یوس زا اھھنیزھ تخادرپ و نیمأت بتارم یریگیپ و یلم ھتیمک ھب نآ
 غالبا یریگیپ و کرتشم هورگراک ھب نویسیمک بعش زا هرداص یارجالامزال و یعطق یارآ لاسرا -ج 
 ؛اھنآ
 زا هرداص یارآ یارجا یریگیپ و نویسیمک بعش زا هرداص یارجالامزال و یعطق یارآ یارجا -چ 
 ارجا دحاو قیرط زا ،تسا هدش یعطق عجرم نامھ رد یھاوخرظندیدجت مدع ظاحل ھب ھک قالخا یاھھتیمک
  ؛ءارآ یریگیپ و
 ؛نویسیمک سیئر روتسد و صیخشت ھب قالخا یاھھتیمک ای نویسیمک بعش زا هرداص یارآ راشتنا -ح 

 ؛ءارآ یریگیپ و ارجا دحاو رد یتاعالطا کناب ھیھت -خ
 یاھنالعا و قاروا رگید و یسرداد دعاوم و تاقوا غالبا لیبق زا نویسیمک بعش یرادا روما مامت ماجنا -د
 ؛هدنورپ اب طبترم
 ؛نویسیمک یرادا روما ھیلک ماجنا -ذ
 ؛قالخا دشرا نارظان ھب طوبرم روما هرادا -ر
 ٩۵-٨۶-۶٩-۵٨-٢٧-١٧ داوم حرش ھب فیاظو رگید -ز
 ھفصنم تأیھ -مراھچ ثحبم
 ود لقادح زیننویساردف عمجم سییر و درف تشھ لقادح رب لمتشم یتسرھف نویسیمک سیئر -24 هدام
 نویسیمک یاروش ھب و ھیھت یعامتجا و یگنھرف روما ای یشزرو یاھھتشر رد مانشوخ و رظنبحاص درف
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 تأیھ وضع ناونع ھب نویسیمک یاروش دامتعا یأر زا سپ دارفا نیا .دننکیم یفرعم دامتعا یأر یارب
 دارفا زا کی رھ باختنا مدع تروص رد .دنوشیم بوصنم لاس ود تدم یارب و باختنا ھفصنم
 وضع هد لیمکت ات بیترت نیا و دننکیم یفرعم دیدج درف نیدودرم دادعت ھب روکذم تاماقم ،هدشیفرعم
 .دباییم ھمادا تسا نویساردف عمجم سییر یوس زا هدشھفرعت وضع ود ھک ھفصنم تایھ
 دننکیم دای دنگوس نویسیمک یاروش یاضعا روضح رد ،باختنا زا سپ ھفصنم تأیھ یاضعا -25 هدام
 .دننک ھفیظو ماجنا یرادتناما و تقادص تیاعر اب و یھورگ و یفنص ،یصخش یاھشیارگ زا غراف ھک
 ،12 هدام »ت« ات »فلا« یاھدنب رد جردنم یمومع طیارش رب هوالع ھفصنم تأیھ یاضعا -26 هدام
  :دنشاب زین ریز طیارش یاراد دیاب
 ؛نس لاس لھچ لقادح -فلا

 .یگنھرف و یعامتجا لئاسم ای یشزرو روما رد رظنبحاص -ب
 تأیھ یاضعا .دیآیم لمع ھب هرفن جنپ ھفصنم تأیھ روضح اب رظندیدجت ھبعش رد یگدیسر -27 هدام
 راھظا هدنورپ نامھ رد و دنوشیم نییعت ریبد طسوت و ھبعش یشنم تساوخرد ھب هدنورپ رھ رد ھفصنم
 .دننکیم رظن
 یاروش صیخشت ھب ریز دراوم زا کی رھ ققحت تروص رد ھفصنم تأیھ رد تیوضع -28 هدام
 :دباییم ھمتاخ نویسیمک
 ؛)افعتسا( تیوضع ھمادا زا فارصنا -فلا

 ؛لاس لوط رد بوانتم ھسلج ھس ای یلاوتم ھسلج ود رد تبیغ -ب
  .تیحالص نداد تسد زا -پ
 تسا فلکم ،دوش رضاح نویسیمک ھبعش ھسلج رد دناوتن ھجوم رذع اب ھک ھفصنم تأیھ وضع -1 هرصبت
 .دنک مالعا ھناخریبد ھب لدتسم و یبتک وحن ھب ار دوخ تیروذعم ھسلج زا شیپ زور ھس لقادح
  رد دیاب وضع ،نویسیمک یاروش یوس زا فارصنا شریذپ بتارم مالعا زا شیپ ات -2 هرصبت
  .دنک ھفیظو ماجنا و دبای روضح ھبعش تاسلج
 یسررب تھج ار نیزگیاج درفزور ھس فرظ هدننکیفرعم ماقم ،وضع رھ تیوضع وغل اب -3 هرصبت
  .دنک یم یفرعم نویسیمک یاروش ھب دامتعا یأر بسک و طیارش
 تامیمصت رابتعا و تاسلج لیکشت -موس لصف
 اب نآ تامیمصت و دباییم تیمسر اضعا موس ود لقادح روضح اب نویسیمک یاروش تاسلج -29 هدام
 ،فلاخم و قفاوم یارآ دادعت یربارب تروص رد .تسا ربتعم نارضاح کی هوالع ھب فصن لقادح یأر
 .تسا یرجم نویسیمک سیئر اب وسمھ رظن
 :تسا ربتعم رضاح یاضعا موس ود لقادح رظن اب نویسیمک یاروش میمصت ریز دراوم رد -30 هدام
 ؛نویسیمک رظندیدجت و یودب بعش ناراشتسم و سیئر باختنا -فلا

 ؛اھنآ رد یرگنزاب ای نویسیمک یاروش تابوصم رگید و اھھماننییآ ریسفت -ب
 ؛شزرو هزوح رد یقالخا صخاش هرھچ باختنا -پ
 ؛ھماننییآ نیا 34 هدام عوضوم نویسیمک ھبعش ھب عاجرا تھج قالخا یاھھتیمک زا هدنورپ ذخا -ت
  ؛هدننکرداص عجرم زا شزرو هزوح رد تیلاعف زوجم وغل تساوخرد -ث
 یمالسا یروھمج یزکرم کناب یوس زا هدش مالعا مروت خرن بسانت ھب یسرداد یاھھنیزھ لیدعت -ج
 ؛ناریا

 ؛ھماننییآ نیا 96 هدام عوضوم هداعلاقوف یسرداد هداعا زیوجت -چ
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  .ھماننییآ نیا 93 هدام عوضوم یھاوخماجرف تروص رد مکح یارجا فقوت روتسد -ح
 صیخشت ھب هداعلاقوف تاسلج .دوشیم لیکشت رابکی زور هدراھچ رھ نویسیمک یاروش تاسلج -31 هدام
 .دوشیم لیکشت سیئر دییأت و اضعا زا کی رھ داھنشیپ ھب ای سیئر
 نویسیمک یاروش تیحالص  -مراھچ لصف
 رگم ؛دیآیم لمع ھب ھطوبرم نویساردف قالخا ھتیمک رد یباکترا تافلخت ھب یگدیسر و بیقعت -32 هدام
 .دھد صیخشت رتبسانم ار دوخ بعش رد یگدیسر نویسیمک یاروش ھکنآ
 بعش تیحالص رد یشزرو یاھنویساردف ھسیئر تأیھ یاضعا و سیئر تافلخت ھب یگدیسر -33 هدام
 .تسا نویسیمک
 دروم بسح ،دھدن صیخشت بسانم ار قالخا ھتیمک زا هرداص یأر نویسیمک یاروش ھچنانچ -34 هدام
 ھبعش ای و یأر هدننک رداص ھبعش ھب ددجم یگدیسر تھج ار عوضوم ،یأر ضقن ای صقاون مالعا اب
  .دنکیم عاجرا نویسیمک یودب
 ار یبسانم تلھم ،هدنورپ ھب یگدیسر رد ھلاطا ای روصق زارحا تروص رد نویسیمک یاروش -35 هدام
 رد مادقا مدع تروص رد .دنکیم مالعا نویساردف ھب و نییعت ییاھن میمصت ذاختا ای بیقعت ھب عورش یارب
 یودب بعش زا یکی ھب ار هدنورپ ،یگدیسر ای بیقعت تھج دروم بسح نویسیمک یاروش ،ررقم تلھم
 .دنکیم عاجرا دوخ
 عجارم رد میارج نیا تباب زا یعطق تیموکحم یأر رودص ای یباکترا یدمع میارج ھب یگدیسر -36 هدام
 رد .تسین راتفر یقالخا ھبنج ھب یگدیسر رد نویسیمک ای و قالخا ھتیمک تیحالص زا عنام ،ییاضق

 ،ھلدا تیافک تروص رد دناوتیم نویسیمک ،ییاضق عجرم رد عوضوم نامزمھ ندوب حرطم تروص
 .دنک فقوتم ییاضق عجرم زا یعطق یأر رودص ات ار یگدیسر ای دنک میمصت ذاختا
 هدش یجراخ ییاضق عجرم ھیحان زا یرفیک یعطق تیموکحم بجوم ھک یباکترا راتفر ھچنانچ -هرصبت
 ار راتفر یقالخا ھبنج ھب یگدیسر تیحالص نویسیمک ،دشاب یرفیک فصو دقاف ناریا نیناوق قبط تسا
 .دراد
 عوقو یعدم یتاراھظا ھئارا اب ھماننییآ نیا 3 هدام رد روکذم دراوم زا ریغ یصاخشا ھچنانچ -37 هدام
 ار تادنتسم ،اھنآ زا توعد نمض دناوتیم نویسیمک یاروش ،دنوش یشزرو قالخا هزوح رد فلخت
 .دیامن لاسرا طوبرم عجرم ھب یگدیسر تھج ار بتارم ،ھلدا تیافک تروص رد و ھبلاطم
 یشزرو یاھدادیور رگید و تاقباسم رد قالخا دشرا نارومأم روضح تھج دناوتیم نویسیمک -38 هدام
 .دروآ لمع ھب ار مزال یگنھامھ
 شزرو رد یدرمناوج و یرادمقالخا ھیحور جیورت یاتسار رد تسا زاجم نویسیمک یاروش -39 هدام
 رد و کیپملا یلم ھتیمک یگنھامھ اب دناوتیم نینچمھ اروش نیا .دروآ لمع ھب ار مزال تامادقا روشک
 لاعف داھنمدرم یاھلکشت و یمومع یاھداھن ،اھهاگشھوژپ ،اھهاگشناد اب ،یشزرو یاھنویساردف اب لماعت
   .دنک دقعنم ھمانمھافت هزوح نیا رد
 رد ھتسیاش یاھراتفر ظاحل ھب نانآ زا ریدقت ای ھماننییآ نیا 3 هدام عوضوم صاخشا قیوشت -40 هدام
  .تسا نویسیمک یاروش تارایتخا زا قالخا هزوح
 رد دنناوتیم داھنمدرم یاھلکشت و یصوصخ و یمومع ،یتلود عجارم ،ییارجا یاھهاگتسد :هرصبت
 .دننک ذخا ار نویسیمک رظن ،شزرو هزوح رد یقالخا صخاش دارفا یفرعم و باختنا
 یلم زور« رد یو یفرعم و قالخا صخاش هرھچ باختنا ھب تبسن لاس رھ نویسیمک یاروش -41 هدام
 داھنمدرم یاھلکشت ،اھداھن ،اھنامزاس ،شزرو ریزو  ،یلم ھتیمک سییر .دنکیم مادقا »یناولھپ گنھرف
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 نویسیمک ھب رما نیا یارب ار یدارفا دنناوتیم نآ ریغ و یتلود زا معا شزرو اب طبترم عجارم رگید و
  .دنھد داھنشیپ
 تاھیبنت و تافلخت ،تاقیوشت -مجنپ لصف
 تاقیوشت -تسخن ثحبم
 یاھشزرا اب قبطنم ،ھنادرمناوج ،ھماننییآ نیا 3 هدام عوضوم صاخشا یاھراتفر ھچنانچ -42 هدام
 :دنوشیم قیوشت ریز حرش ھب دروم بسح صاخشا نیا ،دشاب ریدقت ھتسیاش و یناسنا و یقالخا
  ؛ریدقت تھج نویسیمک یاروش ھب یفرعم و مالعا -فلا

 ؛شزرو ریزو ای یلم ھتیمک سیئر ،نویسیمک سیئر یوس زا ھمانریدقت یادھا -ب
 ؛اھھناسر رد نالعا و ریدقت -پ
 ؛یلم ھتیمک سیئر یوس زا یشزرو قالخا یلاع ناشن یادھا -ت
 ؛رکذلاقوف یاھقیوشت زا دروم ود ای کی رب هوالع هزیاج یادھا -ث
 نوناق مھن و تسیب و دصکی لصا ساسا رب یلم ناشن تفایرد تھج یروھمج تسایر داھن ھب یفرعم -ج
 .ناریا یمالسا یروھمج یساسا
 دھاوخ ماجنا دسر یم اروش بیوصت ھب ھک یا ھناگادج لمعلاروتسد یط هدام نیا یارجا هوحن :هرصبت
 .دش
 
 تاھیبنت و تافلخت -مود ثحبم
 :تسا ریز حرش ھب ھجرد شش رب لمتشم ھماننییآ نیا 3 هدام عوضوم صاخشا یلصا تاھیبنت -43 هدام
 ؛قابطنا شزومآ یاھهرود ندرک یرپس ھب مازلا و یھافش رکذت :1 ھجرد
 ؛ھقباس رد جرد اب یبتک خیبوت :2 ھجرد
 ؛لایر درایلیم هد ات نویلیم هد زا یدقن ھمیرج :3 ھجرد
 ؛زایتما رسک :4 ھجرد
 اھتیلاعف نیا زا تیمورحم ای ینامرھق و یا ھفرح یشزرو یاھتیلاعف زا یشخب ای مامت قیلعت :5 ھجرد
  ؛لاس راھچ ات
 .ینامرھق و یا ھفرح یشزرو یاھتیلاعف زا یشخب ای مامت زا مئاد تیمورحم :6 ھجرد
 زا ار شزرو هزوح رد تیلاعف زوجم وغل ،ترازو رظن ذخا اب دناوتیم نویسیمک  یاروش-1 هرصبت  
 .دنک تساوخرد زوجم هدننکرداص عجرم
 ،نآ زا یشان رابنایز جیاتن و یباکترا فلخت تدش ھب ھجوت اب دناوتیم هدننک یگدیسر عجرم -2 هرصبت  
 .دنک موکحم ،تاجرد رگید عوضوم تاھیبنت زا کی رھ هارمھ ھب ھس ھجرد ھیبنت ھب ار بکترم
 قیلعت رب ریاد یلم ھتیمک یمومع عمجم یاضعا صوصخ رد نویسیمک ھبعش یأر ھچنانچ -3 هرصبت  
 ییارجا تأیھ دییأت اب تاھیبنت رگید رد و یمومع عمجم رد دییأت زا سپ هرداص یأر ،دشاب تیمورحم و
  .دباییم رابتعا یلم ھتیمک
 .تسین قیلعت و فیفخت لباق ،جنپ و ھس ھجرد تاھیبنت یانثتسا ھب هدام نیا عوضوم تاھیبنت -4 هرصبت
 ای شرازگ عوضوم راتفر ھب تبسن یللملانیب ھتیمک روشنم و ھماننییآ نیا توکس تروص رد -44 هدام
 .تسا رابتعا کالم نویسیمک یاروش یاضعا تیرثکا میمصت ،تیاکش
 هدام عوضوم شش ات کی ھجرد یریزعت یاھتازاجم زا کی رھ ھب صخش یعطق تیموکحم -45 هدام  

 :تسا ریز حرش ھب بکترم ھیبنت بجوتسم ،1392 بوصم یمالسا تازاجم نوناق 19
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 ؛سبح ھب ناموکحم یارب شش ای جنپ ھجرد ھیبنت -فلا
  .اھتازاجم رگید ھب ناموکحم یارب ھس ات کی ھجرد ھیبنت -ب
 بجوم ،دنکیم رادھحیرج ار ھعماج تاساسحا ھک یمیارج باکترا ظاحل ھب یعطق تیموکحم -هرصبت
 .دوب دھاوخ ھیبنت دیدشت
  :تسا ھس ات کی ھجرد ھیبنت بجوم ریز یاھراتفر زا کی رھ -46 هدام
 ؛یشزرو فرع ای قالخا ریاغم و ھنادرمناوج تباقر لوصا ضقان راتفر -فلا 
 ناھذا شیوشت بجوم ھک یشزرو فرع ای قالخا زا جراخ یاھناسر تامادقا رگید ای ھبحاصم ماجنا -ب 
 ؛دوش ریغ ھب رارضا ای یمومع
 ؛یمومع راظنا رد ای و اھودرا ،یشزرو نکاما رد راکشزرو طسوت تایناخد لامعتسا -پ
 باحصا ،نایچاشامت ،ناگدننکرازگرب ،رواد ،یدوخ میت وضع ای و نآ وضع ای فیرح میت ھب نیھوت -ت
 ای و کیکر ظافلا لامعتسا ،یشاحف قیرط زا ھماننییآ نیا 3 هدام عوضوم صاخشا یلک روط ھب و ھناسر
 ،یلم یگژیو ببس ھب راتفر نیا ھکنآ نودب ؛دوشیم یقلت هدننکفیفخ فرع رظن زا ھک یلامعا باکترا
  .دشاب لباقم فرط یبھذم ای یداژن ،یموق
 :تسا جنپ ای ھس ھجرد ھیبنت بجوم ریز یاھراتفر زا کی رھ -47 هدام
 ییاھراتفر نینچ باکترا ھب نارگید کیرحت ای ھقباسم یرازگرب لحم یمومع مظن لخم راتفر رھ -فلا
 ؛دوش ھجیتن ھب یھتنم ھک یتروص رد

 .یسنج ای یمسج هدافتسا ءوس ،یسنج ای یناور ،یمسج تیذا و رازآ ھنوگرھ -ب
 ھناسر باحصا ،نایچاشامت ،ناگدننکرازگرب ،رواد ،یدوخ میت وضع ای و نآ وضع ای فیرح میت دیدھت -ج 
 ھب ھکنآ زا معا یتیثیح ای یلام ،یناج یاھررض ھب ھماننییآ نیا 3 هدام عوضوم صاخشا یلک روط ھب و
  ؛دشاب ھتشادن یتساوخرد ای دنک ار یلعف کرت ای لعف ماجنا ای و لام ،ھجو یاضاقت ھطساو نیا
 :تسا شش ات ود ھجرد ھیبنت بجوم ریز یاھراتفر زا کی رھ -48 هدام
 درکلمع شرازگ و ھمانرب ھئارا زا قالخا یاھھتیمک و نویساردف لوئسم ماقم نیرتالاب فاکنتسا -فلا

 ؛ھماننییآ نیا 7 هدام عوضوم ھنالاس
 لخم ھک یراتفر رھ باکترا ای و قالخا یاھھتیمک ای نویسیمک بعش زا هرداص یارآ یارجا زا عانتما -ب
 ؛دشاب یأر یارجا

 ای شزرو ھب رارضا بجوم ھک نانآ یریذپانتیلوئسم دیؤم راتفر ھنوگرھ ای یشزرو نالوئسم لامھا -پ
 ؛دشاب روشک تیثیح
 ؛زور هدزناپ فرظ قالخا یاھھتیمک ای نویسیمک تامالعتسا و تابتاکم ھب ندادن خساپ -ت
 ھب عقاو فالخ شرازگ ھئارا ای و عالطا مغر ھب قالخا یاھھتیمک ای نویسیمک ھب فلخت شرازگ مدع -ث
 ؛عجارم نیا

 ؛یرادباسح لوصا و یتالماعم ،یلام ھماننییآ تیاعر مدع و یلام روما رد تیفافش نتشادن -ج
 ؛نویساردف ماقم نیرتالاب طسوت قالخا ھتیمک ندادن لیکشت -چ
 ؛دوش ھلاطا بجوم ھکیوحنھب یگدیسر دنیارف رد لالخا -ح
 ؛عفانم ضراعت تیعضو رد دوخ ھناھاگآ و یدارا نداد رارق -خ
 .یگنامرحم تیاعر مدع -د
 ،درف یصوصخ و یصخش طباور ای اھتیلاعف ،عفانم ھک تسا یتیعضو عفانم ضراعت زا روظنم -هرصبت 
 تحت ار شعوبتم نامزاس ھب یلک روط ھب و نویساردف ھب یو یرادافو و یرادتناما فیلکت و تیلوئسم
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 ھب ،تسا ھتفرگ رارق عفانم ضراعت تیعقوم رد ھک یصخش ھچنانچ .دنک شودخم و هداد رارق ریثأت
 وحن ھب ار بتارم ،عوبتم نامزاس ای نویساردف اب طبترم مادقا ھنوگرھ ماجنا زا یراددوخ اب عالطا ضحم
    .تسا فاعم هدام نیا عوضوم ھیبنت زا ،دنک مالعا دوخ قوفام ماقم ھب تایئزج رکذ اب و یھافش ای یبتک
 :تسا شش ات ھس ھجرد ھیبنت بجوم ریز یاھراتفر زا کی رھ -49 هدام
 هزوح رد ناریا یمالسا یروھمج یللملانیب ای یلم حلاصم ای تیثیح ھیلع یراتفر رھ باکترا -فلا 
  ؛شزرو

 یللملانیب ای یلم حلاصم ای تیثیح اب ریاغم ھک یلم و یھاگشاب یاھمیت تیلاعف و مظن لخم راتفر رھ -ب
 ؛دشاب ناریا یمالسا یروھمج
 نینچمھ و حلاص عجرم طسوت یو یعطق تیموکحم ھب طونم راکشزرو طسوت ازورین داوم هدافتسا -پ
 نیا ھب دایتعا ای و نآ دننام و ازمھوت ،نادرگناور لماش یتعنص یاھکرحم عاونا ،ردخم داوم لامعتسا
 ؛داوم

 شیوشت ای ریغ ھب رارضا بجوم ھک یقوقح ای یقیقح صاخشا ھیلع بذک بلطم راشتنا ای راھظا -ت
 .دوش یمومع ناھذا
 تحص دناوتب هدنھدراشتنا ای هدننکراھظا دنچرھ دوش بوسحم اشحف ھعاشا بلطم رشن ھچنانچ -هرصبت
 .دش دھاوخ موکحم هدام نیا »ت« دنب عوضوم ھیبنت ھب ،دنک تباث ار دانسا
 :تسا شش ای جنپ ھجرد ھیبنت بجوم ریز یاھراتفر زا کی رھ -50 هدام
 باحصا ،نایچاشامت ،ناگدننکرازگرب ،رواد ،یدوخ میت وضع ای و نآ وضع ای فیرح میت ھب نیھوت -فلا

 یبھذم ای یداژن ،یموق ،یلم یگژیو ظاحل ھب ھماننییآ نیا 3 هدام عوضوم صاخشا یلک روط ھب و ھناسر
 ضیعبت ای هدننکفیفخ فرع رظن زا ھک یلامعا باکترا ای و کیکر ظافلا لامعتسا ،یشاحف قیرط زا و
  ؛دوشیم یقلت زیمآ

 رگید و تاقباسم اب طابترا رد ھباشم تالماعت ای ییوشلوپ ،یلامر ،ییامزآتخب ،رامق ،یدنبطرش -ب
 .روما نیا رد میقتسمریغ ای میقتسم تلاخد ای یشزرو یاھدادیور
 ،ھماننییآ نیا 43 هدام عوضوم یلصا تاھیبنت رب هوالع دنناوتیم نویسیمک بعش و قالخا ھتیمک -51 هدام
 :دننک موکحم ریز یلیمکت ھیبنت دنچ ای کی ھب ار فلختم ،نآ تایصوصخ و یباکترا راتفر اب بسانتم
 ؛یزرمنورب یشزرو یاھدادیور و تاقباسم رد تکرش زا تیمورحم -فلا

 ؛یقالخا و یگنھرف هرود دنچ ای کی رد رثؤم روضح -ب
  ؛هرواشم ای یکشزپناور ،یاھهرود ندنارذگ -پ
 ؛یمسر وحن ھب مومع ای یکاش زا یھاوخرذع -ت
 ؛یشزرو یاھتیلاعف اب طبترم یمومع تامدخ ھئارا -ث
 ؛یللملانیب ای یلم یشزرو عجارم ھب نآ مالعا ای یأر راشتنا -ج
 ؛یلم میت رد تیوضع زا تقوم تیمورحم -چ
 ؛ینامرھق مکح وغل و زیاوج دادرتسا -ح
 ؛یشزرو تاقباسم رد تکرش زا تیمورحم -خ
 .یشزرو نکاما ھب دورو زا تیمورحم -د
 .دوب دھاوخن لاس ود زا شیب یلیمکت ھیبنت رد تیمورحم تدم -1 هرصبت
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 لوا تبون یارب ھبعش ،دنکن تیاعر ار یأر دافم یلیمکت ھیبنت یارجا تدم رد موکحم ھچنانچ -2 هرصبت
 ھب ار یلیمکت ھیبنت تدم هدنامیقاب ،رارکت تروص رد و دھدیم شیازفا موس کی ات ار یلیمکت ھیبنت تدم
 .دنکیم ارجا یلصا ھیبنت رب هوالع و لیدبت جنپ ای ھس ھجرد ھیبنت
 ،ھسیسد اب ای دنک دیدھت ای عیمطت ،بیغرت ،کیرحت فلخت باکترا ھب ار یرگید ھک صخش رھ -52 هدام
 دنک ھیھت ای دزاسب ار فلخت باکترا ھلیسو ای و دوش فلخت عوقو بجوم تردق زا هدافتسا ءوس ای بیرف
 ھب و بوسحم فلخت رد نواعم ،دنک لیھست ار فلخت عوقو ای و دھد ھئارا بکترم ھب ار باکترا قیرط ای
 .دوشیم موکحم یباکترا فلخت یارب ررقم ھیبنت زا رتنییاپ ھجرد کی ھب ناکما تروص رد ای ھیبنت نامھ
 مامت لاس هدجیھ ریز دارفا ھب تبسن ھماننییآ نیا 43 هدام عوضوم تاھیبنت زا کی رھ لامعا -53 هدام
  .دوب دھاوخ ھس ات کی ھجرد تاھیبنتً افرص یسمش
 تسا زاجم زین لاس ١٨ ریز دارفا یارب ۵١ هدام دافم لامعا-هرصبت
 نالوئسم رگید و یسمش مامت لاس هدجیھ زا رتمک نس یاراد راکشزرو یبرم و تسرپرس -54 هدام
 بستنم راکشزرو فلخت ھچنانچ -دنراد هدھع رب ار راکشزرو رب تراظن و شزومآ تیلوئسم ھک طوبرم
  .دنوشیم ھیبنت راکشزرو طسوت یباکترا راتفر عون و ریصقت نازیم ساسا رب -دشاب صاخشا نیا ریصقت ھب
 رد ای مان ھب یقوقح صخش ینوناق هدنیامن ھک تسا تیلوئسم یاراد یتروص رد یقوقح صخش -55 هدام
 بکترم یقیقح صخش تیلوئسم زا عنام یقوقح صخش تیلوئسم .دوش فلخت بکترم نآ عفانم یاتسار
 .تسین فلخت
 ،دشاب اھنآ ھمھ راتفر ھب دنتسم فلخت ھک یوحن ھب فلخت ییارجا تایلمع رد صاخشا تکراشم -56 هدام

  .تسا اکرش زا کی رھ یارب لقتسم ھیبنت بجوم ،فلخت عوقو رد ریثأت نازیم زا رظن فرص
 نآ زا تیفاعم ای و ھیبنت قیلعت ای قیوعت ،دیدشت -مشش لصف
  .دوشیم موکحم دشا ھیبنت ھب بکترم ،دشاب قبطنم ددعتم ھنافلختم نیوانع اب دحاو راتفر ھچنانچ -57 هدام
 یریگیپ و ارجا دحاو« ،دشا ھیبنت یارجا زا سپ ھچنانچ .تسا ھیبنت ددعت بجوم فلخت ددعت -58 هدام
 رگید لیدبت ای فیفخت ،فقوت ریبد قیرط زا ،دشاب ھتشاد بکترم ھبنت و حالصا ققحت رب رظن »ءارآ
 یلم ھتیمک سییر و نویساردف عمجم سییر .دھدیم داھنشیپ یعطق یأر هدننکرداص عجرم ھب ار تاھیبنت
 یعطق یار هدننکرداص عجرم .دھد ھئارا نویسیمک ھب هدام نیا یارجا رد ار دوخ یاھداھنشیپ دناوتیم زین
 تاھیبنت رگید یارجا ،فلخت رارکت مدع رب ینبم موکحم زا دھعت ذخا اب ،عوضوم زارحا تروص رد
 رتبسانم موکحم لاح ھب ھک ھیبنت زا یرگید عون ھب ای و دھدیم فیفخت ای دنکیم فقوتم ار یأر رد ررقم
 .دنکیم لیدبت ،دشاب
 ھظحالم اب ،ھس ات کی ھجرد ھیبنت بجوتسم فلخت زارحا زا سپ دناوتیم هدننک یگدیسر عجرم -59 هدام
 هدش فلخت باکترا بجوم ھک یلاوحا و عاضوا و قباوس ،بکترم یعامتجا و یگداوناخ ،یدرف تیعضو
 زا یشان نایز و ررض ناربج ای و فلخت ھنیشیپ نتشادن ،تمادن زاربا ،بکترم حالصا ینیبشیپ ،تسا
 .دزادنا قیوعت ھب لاس ود ات هام شش تدم ھب ار مکح رودص ،فلخت
 روط ھب بکترم هداس قیوعت رد .دشاب یتبقارم ای هداس لکش ھب دناوتیم مکح رودص قیوعت -60 هدام
 رد .دوشن فلخت بکترم نویسیمک ھبعش ای قالخا ھتیمک طسوت هدش نییعت تدم رد ھک دوشیم دھعتم یبتک
 فلخت عون ھب ھجوت اب ،هداس قیوعت عوضوم یبتک دھعت ذخا رب هوالع هدننکیگدیسر عجرم یتبقارم قیوعت
  .دنکیم نییعت ار ریبادت و تاروتسد یخرب بکترم تیعضو و
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 ھجوم رذع نودب ای دوش یرگید فلخت بکترم مکح رودص قیوعت تدم رد درف ھک یتروص رد -61 هدام
 رب مکح و وغل ار قیوعت رارق هدننکیگدیسر عجرم ،دنکن ارجا ای تیاعر ار ررقم ریبادت و تاروتسد
 .دنکیم رداص تیموکحم
 تروص رد و فلخت زارحا زا سپ دناوتیم هدننکیگدیسر عجرم رتالاب و ھس ھجرد تافلخت رد -62 هدام
 ود ات هام شش تدم یارب ار ھیبنت زا یتمسق ای مامت یارجا ،مکح رودص قیوعت یارب ررقم طیارش دوجو
  .دنک قلعم لاس
 تیمورحم صوصخ رد و موس کی یارجا زا سپ دناوتیم موکحم ،تدم یاراد تاھیبنت رد -63 هدام
 .دوش راتساوخ ار ھیبنت تدم هدنامیقاب قیلعت نویسیمک یاروش قیرط زا ،لاس ھس تدم ندش یرپس اب مئاد
 .درک دھاوخ مادقا نویسیمک یاروش داھنشیپ ساسا رب یعطق یأر هدننکرداص ھبعش
 .دوش رداص یتبقارم تروص ھب مکح رودص قیوعت دننامھ دناوتیم تازاجم یارجا قیلعت رارق -64 هدام
 ررقم ریبادت ای تاروتسد ھجوم رذع نودب ای دوش یرگید فلخت بکترم قیلعت تدم رد موکحم ھچنانچ
  .دنکیم وغل ار ھیبنت یارجا قیلعت رارق هدننکیگدیسر عجرم ،دنکن ارجا ای تیاعر ار
 و ھماننییآ نیا 63 هدام عوضوم ھیبنت قیلعت طیارش ندوب مھارف تروص رد تاھیبنت مامت رد -65 هدام
 ھب ار نآ ای وفع ار ھیبنت زا یشخب ای مامت دناوتیم نویسیمک یاروش ،وفع زا یرادروخرب ھقباس نتشادن
 زین یلم ھتیمک سییر و نویساردف عمجم سییر .دنک لیدبت دشاب رتبسانم بکترم لاح ھب ھک یرگید ھیبنت
 .دنک مالعا نویسیمک یاروش ھب ار ھیبنت لیدبت ای و فیفخت ای وفع رب ینبم دوخ یاھداھنشیپ دناوتیم
 بجوم دناوتیم ناوناب ای یسمش مامت لاس هدجیھ زا رتمک نس یاراد دارفا ھیلع فلخت باکترا -66 هدام
 لامعا لباق ھیبنت قیلعت ای فیفخت تاررقم دراوم نیا رد و دشاب ھجرد نامھ زا دشا ھیبنت ھب تیموکحم
 .تسین
 نویسیمک ای قالخا ھتیمک ھب راتفر عوقو زا عالطا خیرات زا لاس کی تدم رد یکاش هاگرھ -67 هدام
 یاروش عاجرا قیرط زا عوضوم ھب یگدیسر زا عنام رما نیا .دوشیم طقاس وا تیاکش قح ،دنکن تیاکش
 .تسین نویسیمک
 یرپس ات فلخت عوقو خیرات زا ھک دنکیم فوقوم ار فلخت بیقعت یتروص رد نامز رورم -68 هدام
 رودص ھب دعاوم نیا یاضقنا ات یقیقحت ای یبیقعت مادقا نیرخآ خیرات زا ای هدشن بیقعت ریز دعاوم ندش
 :دشاب هدشن یھتنم یعطق مکح
 ؛لاس کی ندش یرپس اب ھس ات کی ھجرد ھیبنت بجوم تافلخت رد -فلا

 .لاس ود ندش یرپس اب شش ات راھچ ھجرد ھیبنت بجوم تافلخت رد -ب
 .دوشیمن نامز رورم لومشم نویسیمک بعش  ای قالخا یاھ ھتیمک زا هرداص ءارآ یارجا -هرصبت
 یأر ءاشنا و یگدیسر هوحن -متفھ لصف
 عاجرا یودب ھبعش ھب دروم بسح ار عوضوم عاجرا ماقم ،یمسر شرازگ ای تیاکش لوصو اب -69 هدام
 ھسلج نیلوا رد ار هدنورپ ھبعش یشنم .دنکیم لاسرا طوبرم یشزرو نویساردف قالخا ھتیمک یارب ای و
 اب ار هدنورپ ،دھدن صیخشت یگدیسر لباق ای دنادن فلخت ار عوضوم یودب ھبعش ھچنانچ .دنکیم حرطم

 ار نیفرط و نییعت یگدیسر تقو تروص نیا ریغ رد و دنکیم یناگیاب ای ھموتخم یضتقم رارق رودص
 .دنکیم توعد
 ناوتیمن ار تسین صخشم اھنآ ناگدنسیون و ناگدنھدشرازگ تیوھ ھک ییاھھمان و اھشرازگ -70 هدام
 نوئش فالخ رب ھک دنک یمھم فلخت عوقو رب تلالد ھکنآ رگم ؛داد رارق یگدیسر ھب عورش یانبم
 .دنک تیافک قیقحت ھب عورش یارب نویسیمک سیئر رظن ھب ھک دشاب هارمھ ینئارق اب ای تسا یشزرو
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 تروص رد و تسا نویسیمک سیئر صیخشت ھب قوف هدام عوضوم یاھ شرازگ عاجرا ترورض -هرصبت
 .دوشیم یناگیاب شرازگ ،ترورض صیخشت مدع
 یگدیسر ھسلج رد یقوقح ای یقیقح زا معا شرازگ عوضوم صخش ای ھنعیکتشم روضح -71 هدام
 .دنوش رضاح ھسلج رد دنناوتیم زین یقوقح صخش لیکو ای هدنیامن و یقیقح صخش لیکو .تسا یمازلا

 .دوب دھاوخن میمصت ذاختا و یگدیسر عنام نیفرط زا کی رھ روضح مدع
 روضح تھج یاهدنیامن دناوتیم دوخ صیخشت ھب و صاخ دراوم رد نویساردف عمجم سییر -72 هدام
 سییر هدنیامن ھب کرتشم هورگراک قیرط زا یگدیسر تقو .دنک یفرعم نویسیمک ھبعش یگدیسر ھسلج رد
 تاظحالم ھسلج نایاپ رد ،یگدیسر رما رد ھلخادم نودب روکذم هدنیامن .دوشیم مالعا نویساردف عمجم
 .دوشیم سکعنم ھسلجتروص رد هدنیامن تاراھظا .دنکیم مالعا ار دوخ
 رد جردنم ای شرازگ ھب مضنم لیالد ای و نیفرط دانتسا دروم لیالد ھب یگدیسر رب هوالع ھبعش -73 هدام
 ،دشاب مزال تقیقح فشک یارب ھک یمادقا ای قیقحت ھنوگ رھ ،مکاح تاررقم و نیناوق بوچراھچ رد ،نآ
 .داد دھاوخ ماجنا
 عرسا رد ار بتارم دنافلکم فلخت عوقو زا عالطا تروص رد نویسیمک یاروش یاضعا -74 هدام
 .دننک شرازگ نویسیمک سیئر ھب تقو
 یگدیسر تحت فلخت اب ھک دنک فشک ار یرگید فلخت قیقحت نمض نویسیمک ھبعش هاگرھ -75 هدام
 .دنکیم شرازگ نویسیمک ھناخریبد ھب نآ تادنتسم هارمھ ھب ار بتارم ،دشابن طبترم
 قالخا دشرا نارومأم ای و یشزرو یاھتأیھ ،اھنویساردف ھب ار قیقحت رما دناوتیم ھبعش -76 هدام
 ار ھجیتن و مادقا روتسد یارجا ھب تبسن ھبعش طسوت ررقم تلھم فرظ دنافلکم عجارم نیا .دنک راذگاو
 .دننک شرازگ بوتکم وحن ھب
 روتسد دناوتیم نویسیمک یودب ھبعش ،دراد تیروف نآ فیلکت نییعت ھک یروما و مھم دراوم رد  -77 هدام
 کی تدم یارب رثکادح ار ھماننییآ نیا 3 هدام عوضوم صاخشا یشزرو تیلاعف فقوت رب ریاد تقوم
 ھب یروف وحن ھب بتارم و تسا ارجا لباق نویسیمک سیئر دییأت زا سپ تقوم روتسد نیا .دنک رداص هام
 نویسیمک یاروش بیوصت اب و ترورض تروص رد .دوشیم مالعا کرتشم هورگراک رد ترازو هدنیامن
 ..تسا دیدمت لباق رگید هام کی ات  تقوم روتسد تدم
 نویساردف سیئر ای و یلم ھتیمک سیئر ،نویساردف عمجم سیئر طسوت تقوم روتسد وغل داھنشیپ -1 هرصبت
 هدام نیا رد جردنم دراوم یمامت رد نویسیمک سیئر ای هدننک یگدیسر ھبعش صیخشت ھب و حرطم عنام الب

 سیئر ای نویسیمک یاروش رظن .دنکیم رداص یأر و یگدیسر هدنورپ ھب تبون زا جراخ نویسیمک ھبعش
 تسا عابتالامزال ھبعش یارب دروم بسح نویسیمک
 دییأت اب و هام کی یارب طقف قالخا یاھھتیمک یوس زا هدام نیا عوضوم تقوم روتسد رودص -2 هرصبت
 یرورض کرتشم هورگراک رد ترازو هدنیامن ھب بتارم یروف مالعا و تسا نکمم نویساردف سیئر
 .دنکیم یگدیسر میمصت نیا ھب تبسن ضارتعا ھب نویسیمک یودب ھبعش .تسا
 یکاش نینچمھ و قالخا یاھھتیمک و نویساردف یمومع عمجم ،اھنویساردف ،نویسیمک یاسؤر -78 هدام
 ار ھماننییآ نیا 3 هدام عوضوم صاخشا یشزرو تیلاعف فقوت رب ریاد تقوم روتسد رودص دنناوتیم
 .دننک تساوخرد
 ھس رھ روضح اب رظندیدجت ھبعش رد و وضع ود روضح اب یودب ھبعش رد یگدیسر ھسلج -79 هدام
 .دباییم تیمسر هرفن جنپ ھفصنم تأیھ و وضع
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 یاھنویساردف فانیتسا عجرم و قالخا یاھھتیمک یاضعا و نویسیمک بعش ناراشتسم و سیئر -80 هدام
 در داریا دراوم نیا رد دنناوتیم زین هدنورپ نیفرط و دننک عانتما یگدیسر زا دیاب ریز دراوم رد یشزرو
 :دننک حرطم
 ؛نیفرط زا یکی و هدننکیگدیسر درف نیب ھقبط رھ زا موس ھجرد ات یببس ای یبسن تبارق -فلا

 ؛نیفرط زا یکی و هدننکیگدیسر درف نیب نآ دننام و تثارو ،تمومیق ،یمودخم ھطبار -ب
 ؛تمس ای ناونع رھ تحت رما نامھ رد یوھام رظن راھظا ھقباس -پ
 زا یکی اب یو رسمھ ای نیدلاو ،دنزرف ای هدننکیگدیسر درف نیب یقوقح ای یرفیک هدنورپ ندوب حرطم -ت
 مکح رودص خیرات زا لاس ود زا رتمک ندش یرپس ،هدنورپ ندوب ھموتخم تروص رد و هدنورپ نیفرط
  ؛یعطق

 .ھحورطم هدنورپ رد یو رسمھ ای نیدلاو ،دنزرف ای هدننکیگدیسر درف یصخش عفن -ث
 ماقم و دیآیم لمع ھب یأر رودص زا شیپ ات هدنورپ نیفرط زا کی رھ یوس زا در داریا -81 هدام
 بسح تروص نیا رد .دنکیم رداص یگدیسر زا عانتما رارق ،داریا شریذپ تروص رد هدننکیگدیسر
 در داریا هدننکیگدیسر ماقم ھچنانچ .دنکیم نیزگیاج ار یرگید درف نویساردف ای نویسیمک سیئر دروم
 .دھدیم ھمادا یگدیسر ھب هدننکداریا ھب نآ غالبا و داریا در رارق رودص اب زور نامھ فرظ ،دریذپن ار
 نویساردف ای نویسیمک سیئر دروم بسح و تسا ضارتعا لباق غالبا خیرات زا زور ود فرظ رارق نیا
 .درک دھاوخ فیلکت نییعت طوبرم
 اب و نادجو و فرش رب ھیکت ،لاعتم دنوادخ زا تناعتسا اب یگدیسر متخ زا سپ یودب ھبعش -82 هدام
 تروص رد .دنکیم رداص یأر زور ھس فرظ رثکادح ای و ھسلج نامھ رد هدنورپ تایوتحم ھب ھجوت

 سیئر ھچنانچ و تسا ھبعش سیئر هدھع رب یأر یاشنا .تسا ربتعم تیرثکا یأر ،اضعا رظن قافتا مدع
 .دنکیم اشنا تیرثکا لالدتسا ساسا رب ار یأر ،دشابن تیرثکا وزج
 و دوشن رضاح یودب ھبعش تاسلج زا کی چیھ رد هدش فلخت مالعا وا ھیلع ھک یصخش هاگرھ -83 هدام
 هدش غالبا یعقاو وحن ھب یگدیسر تقو ھچ نانچ .دنکیم رداص یبایغ یأر ھبعش ،دنکن لاسرا ھحیال ای
 .تسا یروضح یأر ،دنک زارحا یسرداد تقو زا ار صخش عالطا بتارم ھبعش ای دشاب
 رظندیدجت ھبعش سیئر ،دنباین روضح ھسلج رد یفاک دادعت ھب ھفصنم تأیھ یاضعا ھچنانچ -84 هدام
 ھبعش ،مود ھسلج رد وضع ھس زا رتمک روضح تروص رد .دنکیم دیدجت تبون کی یارب ار ھسلج
 ھب ار ھفصنم تأیھ یاضعا فلخت بتارم نینچمھ و رداص یأر دوخ صیخشت ھب و هداد ھسلج لیکشت
  .دنکیم شرازگ نویسیمک
 ھتخادرپ روش ھب ھفصنم تأیھ یاضعا ھلصافالب رظن دیدجت ھبعش رد یگدیسر متخ مالعا زا سپ -85 هدام
 ،باستنا تروص رد و صخش ھب فلخت باستنا مدع ای باستنا صوصخ رد ار دوخ رظن ھسلج نامھ رد و
 تأیھ رظن یانبم رب رظندیدجت ھبعش .دننکیم مالعا یبتک وحن ھب ،ار فیفخت رب قاقحتسا مدع ای قاقحتسا
 .دنکیم رداص یأر ھفصنم
 اب طبترم یاھنالعا و قاروا رگید و یسرداد دعاوم و تاقوا غالبا عجرم نویسیمک ھناخریبد -86 هدام
 هدافتسا اب ای و طوبرم یناتسا تأیھ ای یشزرو نویساردف قیرط زا ار غالبا رما دناوتیم و تسا هدنورپ
  .دھد ماجنا یکینورتکلا یاھیروآنف زا
 .تسا ھبعش اب بطاخم نتفای عالطا و غالبا تحص زارحا -هرصبت
 ءارآ رد یرگنزاب -متشھ لصف
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 بسح و یأر هدننکرداص ھبعش رد یھاوخاو .دنک یھاوخاو یبایغ مکح زا دراد قح موکحم -87 هدام
 خیرات زا زور جنپ یھاوخاو تلھم .تسا یگدیسر لباق نویسیمک یودب ھبعش ای قالخا ھتیمک رد دروم
 .تسا یأر یعقاو غالبا
 فانیتسا ھبعش رد ضارتعا لباق غالبا خیرات زا زور هد فرظ قالخا یاھھتیمک زا هرداص یارآ  -88 هدام
 عجرم نویسیمک یودب ھبعش ،نویساردف رد فانیتسا ھبعش لیکشت مدع تروص رد .تسا طوبرم نویساردف
 ات دوشیم مالعا قالخا ھتیمک ھب یگدیسر تقو ریخا تروص رد و دوب دھاوخ ضارتعا ھب یگدیسر
 نیا رد نویسیمک یودب ھبعش یأر .دنک یفرعم یأر زا عافد تھج ار دوخ هدنیامن دنادب مزال ھچنانچ
 فرظ ھک مئاد تیمورحم و لاس کی زا شیب تقوم تیمورحم رب ینبم یارآ رگم ؛تسا یعطق صوصخ
 .تسا نویسیمک رظندیدجت ھبعش رد یھاوخماجرف لباق غالبا خیرات زا زور هدزناپ
 زا هرداص یأر ضقن رب ینبم یشزرو یاھنویساردف فانیتسا عجرم زا هرداص یارآ ھچنانچ -89 هدام
 نویسیمک رظندیدجت ھبعش رد یماجرف یگدیسر لباق طوبرم قالخا ھتیمک تساوخرد اب ،دشاب قالخا ھتیمک
 .تسا
 ھمیرج ای ود و کی ھجرد ھیبنت ھب تیموکحم رب ینبم نویسیمک یودب ھبعش زا هرداص یارآ -90 هدام
 لباق غالبا خیرات زا زور هد فرظ ،روکذم دراوم زا ریغ رد و تسا یعطق لایر نویلیم هاجنپ ات یدقن
 .تسا یھاوخرظندیدجت
 .تسا بیقعت یفوقوم و عنم یاھرارق ای تئارب ،تیموکحم زا معا رظندیدجت لباق یارآ -91 هدام
 قح نویسیمک سیئر و نویساردف عمجم سییر ،طوبرم نویساردف سیئر ،موکحم ،یکاش -92 هدام
 .دنراد رظندیدجت تساوخرد
 هدش یعطق ررقم تلھم رد ضارتعا مدع ظاحل ھب ھک قالخا ھتیمک و نویسیمک یودب ھبعش یارآ -93 هدام
 فرظ دشاب مئاد تیمورحم رب ینبم ھچنانچ یشزرو یاھنویساردف فانیتسا عجرم ءارآ نینچمھ و تسا
 تروص رد نویسیمک یاروش .تسا نویسیمک یاروش رد یھاوخماجرف لباق غالبا خیرات زا زور هدزناپ
 ،یأر ضقن نمض تروص نیا ریغ رد و دنکیم ماربا ار نآ ،طوبرم تاررقم اب یأر قابطنا صیخشت
 یضتقم یأر نویسیمک رظن رب ینتبم ھیلاعوجرم ھبعش و دھدیم عاجرا نویسیمک یودب ھبعش ھب ار هدنورپ
 .درک دھاوخ رداص ار
 شیپ و اضاقت لوصو اب نویسیمک یاروش ھک نآ رگم ؛تسین یأر یارجا زا عنام یھاوخماجرف -هرصبت
 سییر و نویساردف عمجم سییر .دنک رداص ار یأر یارجا فقوت روتسد ،نآ هرابرد میمصت ذاختا زا
 .دنھد داھنشیپ نویسیمک یاروش ھب ار یأر یارجا فقوت  دنناوتیم یلم ھتیمک
 
 
 :زا تسا ترابع یسرداد هداعا تاھج -94 هدام
 یقطنم ببس ھکنآ نودب ؛عوضوم نامھ رد حلاص عجارم زا هدش رداص رگید یأر اب یأر تریاغم -فلا
 ؛دشاب دوجوم تریاغم نیا یارب

 ؛نویسیمک بعش و قالخا یاھھتیمک یوس زا فلخت کی تباب ددعتم ماکحا رودص -ب
 ؛دشاب یأر رابتعا هدننکشودخم ھک یأر رودص زا سپ یکرادم و دانسا فشک -پ
 ؛دشاب رثؤم یأر رودص و یگدیسر رد ھک لباقم فرط یوس زا بلقت و ھلیح ندرب راک ھب -ت
 ؛مکاح تاررقم ای لوصا ھب دانتسا زا یشان مکح دافم رد ضقانت -ث
 ؛دشاب ررقم ھیبنت زا شیب یأر عوضوم ھیبنت -ج
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 .لوعجم دانسا رب ینبم یأر رودص -چ
 ھماننییآ نیا رد ررقم تلھم رد دیاب دراد ار یأر ھب ضارتعا قح صخش ھک یدراوم رد  -95 هدام
 تساوخرد تلھم زا جراخ ھکیتروص رد .دنک نویسیمک ھناخریبد میدقت ،تبث یارب ار دوخ تساوخرد
 مادقا مدع ھک دیامن تابثا یأر ھب ضرتعم ھک نآ رگم ؛دنکیم رداص در رارق ، حلاص عجرم دیامن ھئارا
  .تسا هدوب ھجوم رذع ببس ھب ررقم تلھم رد
 :دوشیم بوسحم ھجوم رذع یھاوخماجرف و یگدیسر لحارم یمامت رد ریز تاھج -96 هدام
 ھک یاھنوگ ھب ندوب سبح رد ای فیقوت نینچمھ و ھلزلز و لیس لیبق زا یعیبط یایالب و ثداوح -فلا
 ؛درک میدقت ار یأر ھب ضارتعا تساوخرد ررقم تلھم رد ناوتن

 ؛تسا تکرح زا عنام ھک یاھضراع ای یرامیب -ب
 ،دالوا ای رسمھ ،نیدلاو زا یکی توف -پ
 یو هدنیامن رب قوف یاھدنب رد ررقم یاھرذع زا کی رھ بترت ای نویساردف عمجم سییر تیرومام -ت
  .کرتشم هورگراک رد
 .تسا یأر رد یرگنزاب تیحالص یاراد عجرم اب رذع ندوب ھجوم صیخشت -1 هرصبت
 ،»ب« و »فلا« یاھدنب عوضوم عناوم عفر زا سپ هام کی ،ھجوم رذع ھب دانتسا تلھم -2 هرصبت
 .تسا تیرومام زا نویساردف عمجم سییر تعجارم زا سپ ھتفھ کی و توف زا سپ زور هدزناپ
 معا نویسیمک بعش ای قالخا یاھھتیمک زا هرداص یعطق یأر نویسیمک یاروش ھک یتروص رد -97 هدام
 ھب ار هدنورپ دناوتیم ،دھد صیخشت فرع ریاغم ای مکاح تاررقم صن فالخ ار رظندیدجت و یودب زا

 دھاوخ رداص یضتقم یأر نویسیمک یاروش رظن رب ینتبم ھیلاعوجرم ھبعش و هداد عاجرا ضرعمھ ھبعش
  .درک
 زا ار هدام نیا عوضوم مکح لامعا دنناوتیم زین یلم ھتیمک سییر و نویساردف عمجم سییر:هرصبت
 .تسا لامعا لباق تبون کی یاربً افرص هدام نیا دافم .دننک تساوخرد نویسیمک یاروش
 ءارآ یارجا – مھن لصف
  .دیآیم لمع ھب ھناخریبد ھب نویسیمک یودب ھبعش یوس زا هدنورپ لاسرا زا سپ یأر یارجا -98 هدام
 ریبد تراظن تحت ھک ھناخریبد رد رقتسم »ءارآ یریگیپ و ارجا دحاو« و »کرتشم هورگراک« -99 هدام
 .دنشابیم ارآ یارجا عجرم دننکیم ھفیظو ماجنا
  یارآ یارجا یریگیپ زین و نویسیمک بعش زا هرداص یارجالامزال و یعطق یارآ یارجا -100 هدام

 یارآ و تسا هدش یعطق عجرم نامھ رد یھاوخرظندیدجت مدع ظاحل ھب ھک قالخا یاھھتیمک زا هرداص
 موکحم ھب نآ یارجا عورش و یار دافم مالعا ھب طونم یشزرو یاھنویساردف فانیتسا عجارم زا هرداص

 دھاوخ یناسر عالطا کرتشم هورگراک ھب بتارم غالبا اب نامزمھ هرداص ءارآ .تسا ھناخ ریبد قیرط زا
 .دش
 تاصخشم رب لمتشم ھییارجا ھیھت ھب تبسن ،ھب یار لوصو خیرات زا زور ھس فرظ ھناخریبد  -101 هدام
 ھنیمز ندرک مھارف ای یار یارجا تلھم ،تیموکحم نازیم و عون ،هدشرداص یارآ تاصخشم ،نیفرط
 هارمھ ھب نآ تشونور و دنکیم مادقا تیموکحم یارجا یارب قیرط ھئارا و موکحم یوس زا نآ یارجا
  .دنکیم لاسرا نویساردف عمجم سییر یارب عالطا تھج ار رظندیدجت و یودب ءارآ زا یاھخسن
 لمع ھب نویسیمک ھناخریبد رد رقتسم »ءارآ یریگیپ و ارجا دحاو« قیرط زا یار یارجا -102 هدام
 .دنک هدافتسا دشرا نارظان زا یأر یارجا رد دناوتیم دحاو نیا .دیآیم
 .دوشیم ارجا عجرم نامھ طسوت قالخا یاھھتیمک زا هرداص یأر -هرصبت
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 یاھھتیمک و نویسیمک بعش .دنک مادقا ءارآ تاعالطا کناب ھیھت ھب تبسن تسا فلکم ھناخریبد -103 هدام
 ،تیموکحم زا معا و نآ ریغ و یعطق زا معا یأر رودص خیرات زا زور ھس فرظ دنافلکم قالخا
 .دننک لاسرا نویسیمک ھناخریبد یارب ار نآ زا یاھخسن ،بیقعت یفوقوم و عنم یاھرارق ای تئارب
 تیموکحم یعطق مکح دافم زا مومع عالطا ترورض صیخشت تروص رد نویسیمک سیئر -104 هدام
  .دنکیم مادقا مکح راشتنا ھب تبسن ھناخریبد قیرط زا ،رتالاب و ھس ھجرد تاھیبنت ھب
 صیخشت اب یشزرو یللملانیب و یلم عجارم ھب نویسیمک بعش زا هدشرداص یارآ مالعا -105 هدام
  .تسا نویسیمک سیئر
 ،دشاب هدش حیرصت یشزرو یللملانیب و یلم عجارم ھب نآ مالعا ترورض ھب یأر رد ھچنانچ -هرصبت
 .تسا مالعا ھب فلکم هدام نیا رد روکذم عجرم
 یریگیپ و ارجا دحاو ،تسا ییارجا یاھهاگتسد مادقا ھب طونم یأر یارجا ھک یدراوم رد -106 هدام
 تھج رد و ارجا رد عیرست ھب زاین تروص رد .دنکیم یریگیپ و مالعا طوبرم عجرم ھب ار بتارم ءارآ

  .دوشیم مالعا زین ترازو ھب بتارم ،ییارجا عناوم عفر
 یأر ،روضح مدع تروص رد و دوشیم توعد یأر یارجا یارب زاین تروص رد موکحم -107 هدام
 .دوشیم ارجا یضتقم وحن ھب
 ،یعطق یأر غالبا خیرات زا هام کی فرظ یدقن ھمیرج تخادرپ زا موکحم عانتما تروص رد -هرصبت
 نودب و هداعلاقوف ھسلج رد دناوتیم ءارآ یریگیپ و ارجا دحاو داھنشیپ اب یودب ھبعش ای قالخا ھتیمک
 .دنک مادقا رتالاب ھجرد زا تاھیبنت زا یکی ھب تیموکحم لیدبت ھب تبسن موکحم روضح
 طیسقت تساوخرد ءارآ یریگیپ و ارجا دحاو زا دناوتیم یدقن ھمیرج تخادرپ ھب موکحم -108 هدام
 وحن ھب ار یدقن ھمیرج تخادرپ رارق ،موکحم یاعدا تحص زارحا تروص رد نویسیمک ریبد .دیامن
  .دنکیم رداص طاسقا
 دحاو ،دوش رضاح یدقن ھمیرج تخادرپ یارب هام کی تلھم یاضقنا زا شیپ موکحم هاگرھ -109 هدام
 .دنک فاعم یدقن ھمیرج دصرد یس ات تخادرپ زا ار وا دناوتیم تبون کی یارب ءارآ یریگیپ و ارجا

 دصرد هاجنپ ات تیفاعم ،یھیجوت تاھج ھئارا اب دناوتیم زین یلم ھتیمک سیئر و نویساردف عمجم سییر
 دحاو ھب مادقا روتسد ،داھنشیپ نیا شریذپ  تروص رد .دھد داھنشیپ نویسیمک یاروش ھب ار یدقن ھمیرج
 .دش دھاوخ رداص یریگیپ و ارجا
 نامھ رد یھاوخرظندیدجت مدع ظاحل ھب ھک قالخا یاھھتیمک یارآ عوضوم یدقن ھمیرج -110 هدام
 باسح ھب یشزرو یاھنویساردف فانیتسا عجارم زا هرداص یارآ نینچمھ و تسا هدیدرگ یعطق عجرم
 یدقن ھمیرج ،دشاب هدش رداص نویسیمک یودب ھبعش زا نیتسخن یأر ھچنانچ .دوشیم زیراو نویساردف
 .دش دھاوخ زیراو یلم ھتیمک باسح ھب نآ عوضوم
 ای مامت قیلعت ای و یشزرو یمسر یاھدادیور زا یشخب ای مامت زا تیمورحم ھبساحم أدبم -111 هدام
 روتسد تدم ،اتسار نیا رد تقوم روتسد رودص تروص رد و تسا یعطق یأر غالبا خیرات ،نآ زا یشخب
 .دوشیم ھبساحم تیمورحم مایا وزج زین
 اھھمحزلاقح و اھھنیزھ -مھد لصف
 .تسا یلم ھتیمک یوس زا ھتفایصیصخت رابتعا ،نویسیمک یلام عبنم -112 هدام
 ھنیزھ و لایر نویلیم هد رظندیدجت ھبعش رد ،لایر نویلیم ۵  یودب ھبعش رد یسرداد ھنیزھ -131 هدام
 نیا 79 و 98 داوم ساسا رب یعطق یأر ھب تبسن یرگنزاب ھنیزھ .تسا لایر نویلیم ٢٠ یھاوخماجرف
 .تسا لایر ...  ھماننییآ
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 یروھمج یزکرم کناب طسوت هدش مالعا مروت صخاش بسانت ھب دناوتیم نویسیمک یاروش -هرصبت
 .دنک لیدعت ار هدام نیا عوضوم غلابم راب کی لاس رھ ،ناریا یمالسا
 ھنیزھ تخادرپ تھج یلام نکمت مدع یعدم ھچنانچ و دنک ھیدأت ار یسرداد ھنیزھ دیاب یکاش -114 هدام
 تروص رد .دوشیم فاعم یشخب ای و مامت تخادرپ زا مکح رودص نامز ات ھبعش صیخشت ھب ،دشاب

 رگید صوصخ رد .دوشیم ھبلاطم ھیلع موکحم زا یسرداد یاھھنیزھ ،تیموکحم ھب مکح رودص
 .دش دھاوخ لمع بیترت نیمھ ھب زین سانشراک دزمتسد لیبق زا یسرداد یاھھنیزھ
 رد روضح ساسا رب و یلم ھتیمک رد لومعم شور ھب نویسیمک یاروش یاضعا ھمحزلاقح -115 هدام
 یسانشراک ھمحزلاقح .دوشیم تخادرپ یلم ھتیمک قیرط زا و ھبساحم نویسیمک ریبد طسوت تاسلج
 طسوت ھتفرگ تروص تامادقا ساسا رب و دروم بسح ناسانشراک رگید و نویسیمک یاروش یاضعا

 .دش دھاوخ تخادرپ ھناخریبد قیرط زا و نییعت نویسیمک سیئر
 یاروش صیخشت ھب روضح تاسلج دادعت ھب ھجوت اب ھفصنم تأیھ یاضعا ھمحزلاقح -116 هدام
 .دوشیم تخادرپ نویسیمک
 تاررقم رگید -مھدزای لصف
 نویسیمک یاروش تابوصم و تارکاذم نینچمھ و یگدیسر لحارم یمامت رد هدنورپ تاعالطا -117 هدام
 یکینورتکلا هاگیاپ قیرط زا و نویسیمک سیئر زوجم ابً افرص و تسا ھنامرحم بوتکم و یھافش زا معا
 تیحالص بلس تابجوم زا یرادزار لصا تیاعر مدع .دوشیم رشتنم وگنخس طسوت ای و یلم ھتیمک
 تایھ یاضعا و نویسیمک بعش ناراشتسم و سیئر ،نویسیمک ریبد و نویسیمک یاروش وضع یقالخا
 یرست زین ارآ یارجا و یریگیپ دحاو و کرتشم هورگراک ،ھناخریبد نانکراک ھب مکح نیا .تسا  ھفصنم
 .دراد
 .دوشیم نییعت یلم ھتیمک طسوت نارھت رد نآ یماظتنا ناکرا و نویسیمک رقم -118 هدام
 زا هام ھس فرظ رثکادح ھک تسا ییاھلمعلاروتسد بجوم ھب ھماننییآ نیا یارجا یاھهویش -119 هدام
 .دوشیم غالبا و ھیھت نویسیمک یاروش طسوت نآ ندش ارجالامزال خیرات
 یندم یسرداد نیناوق هژیوھب روشک رب مکاح نیناوق تامومع ھب ھماننییآ نیا توکس دراوم رد -120 هدام
  .دوشیم عوجر یرفیک و
 مراھچھس بیوصت و نویسیمک یاروش وضع ود لقادح داھنشیپ اب ھماننییآ نیا رد یرگنزاب -121 هدام
 رد ات مالعا یمومع عمجم ھب دییأت روظنم ھب بتارم تروص نیا رد .تسا ریذپناکما اروش نیا یاضعا

 .دوش ییارجا  بیوصت تروص
 زا هدمآ لمع ھب مالعتسا بسح ایً اسأر ھک تسا نویسیمک یاروش ،ھماننییآ نیا ریسفت عجرم -122 هدام
 .دنکیم مادقا صوصخ نیا رد طوبرم عجارم یوس
 خیرات رد هرصبت ھسو لھچ و هدام ود و تسیب و دصکی رب لمتشم و لصف هدزای رد قوف ھماننییآ
 .تسا ارجالامزال غالبا خیرات زا و بیوصت ..............

 
 یریما یحلاص                                                                             
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