
 اههاگراک رد ینمیا میالع همان نيئآ

   تايلک و فیراعت،فادها ـ لوا لصف

 و میالع یاهولبات بلاق رد ینمیا میالع عاونا یهدناماس و یزاسدرادناتسا ،همان نيیآ نیا نیودت و هيهت زا فده :فده         

 یناعم ،دنوش یم بصن میالع نیا هک یلحم ره رد هک یوحن هب ،دشاب یم یراک یاه طيحم و اههاگراک هيلک رد ینمیا یاهتکيتا

   .دیامن یم صخشم ار ینمیا میالع زا هدافتسا و دربراک ،یحارط هوحن همان نيیآ نیا .دنیامن اقلا ناهذا هب ار یهباشم

 تاررقم نیا رد هک دشاب یم راک نوناق لومشم یاههاگراک رد ،ینمیا میالع همان نيیآ دربراک هنماد :لومش هنماد         

 یتارطخ ناکما دح ات ناوتب اهنآ یريگراکب اب ات دريگ رارق ششوپ تحت اههاگراک رد یدربراک یمومع ینمیا میالع هيلک هدش یعس

 ،دنبای یم روضح طيحم نآ رد یوحن هب هک یدارفا مومع و نارگراک هب ار دشاب هتشاد دوجو یراک یاه طيحم رد تسا نکمم هک

   .دومن دزشوگ

   :دشاب یم لیذ حرش هب همان نيیآ نیا نتم رد هتفرراکب تاحالطصا زا یخرب فیراعت و ميهافم :فیراعت         

 هب رطخ مالعا و رادشه یارب یریواصت و تارابع ،تاملک زا لکشتم درادناتسا تسا یحطس :ینمیا میالع یولبات ـ١         

 و بقاوع دروم رد یتاحيضوت یواح ای ،دنشاب یم راک طيحم لعفلاب و هوقلاب تارطخ ضرعم رد یوحن هب هک یدارفا ریاس ای نارگراک

 نیا هک هدوب کانرطخ یاهتيعقوم زا رارف یگنوگچ هنيمز رد نانآ هب ینمیا یاهلمعلاروتسد رگنايب ای و تارطخ نآ زا لصاح یاهدمايپ

   .دنوش یم بصن یراک یاه هسورپ نيح رد و هاگراک فلتخم یاهتمسق رد تقوم تروصب یهاگ و یمئاد تروصب میالع

 زا یا هعطق یور رب ًالومعم هک یزـلف کزان قرو ای کيتسالپ ،اوقم سنج زا ًامومع درادناتسا تسا یحطس :تکيتا ـ٢         

 طیارش دوجو لامتحا ای دوجوم رطـخ رادشه و ندرک صخشم یارب و دوش یم چرپ ای و نازیوآ ،هدينابسچ تالآ نيشام ای تازيهجت

   .دور یم راکب کانرطخ

 ای تمالع یولبات ییالاب تمسق رد ،هتفر راکب نارگراکو نيبطاخم یروف هجوت بلج یارب هک تسا یترابع :نالعا هملک  ـ٣        

   .دشاب یم یلامتحا بيسآ حطس و رطخ یبسن تدش ،هطوبرم تمالع یلصا تيهام فرعم و هدش جرد تکيتا

 هتفرراکب بجعت تمالع کی نآ ینايم شخب رد هک عالضالا یواستم ثلثم کی :ینمیا نالعا لبمس ای هژیو ناشن ـ٤         

   .تسا

 و نالعا هملک زا لکشتم ًالومعم هدوب نآ یالاب تمسق رد هک تسا ینمیا تکيتا ای ولبات یلصا رداک :رطخ نالعا رداک ـ ٥         

   .دريگ یم رب رد زين ار تکيتا ای ولبات یلصا گنر یوحن هب و دشاب یم ینمیا نالعا لبمس

 یصاخ کانرطخ طیارش ،هاتوک یتارابع ای تاملک اب هک ینمیا تکيتا ای تمالع یولبات زا یتمسق :یراتشون مايپ رداک ـ ٦         

   .دهد یم هئارا ار یلمعلاروتسد نابطاخم هب ای هدوـمن نايب ار نآ زا لصاح یاهدمايپ و بقاوع ،هدرک دزشوگ ار

 و هدوب هطوبرم رطخ زا یریوصت شیامن و فيصوت زا لکشتم هک ینمیا تکيتا ای تمالع یولبات زا یشخب :یریوصت رداک ـ٧         

 هب مازلا ،دشک یم ریوصت هب ار رطخ ضرعم رد یريگرارق زا بانتجا یاهشور ای دور یم راکب کانرطخ طیارش ندرک صخشم یارب

   .دشاب یم ینمیا لمعلاروتسد کی یواح ای و دنک یم نايب ار یصاخ مادقا ای لمع ماجنا

 و هدناوخ مزال تقد اب ار رظندم ینمیا تکيتا ای تمالع یولبات دناوتب درف هک یا هلصاف رثکادح :نمیا هدهاشم هلصاف ـ ٨         

   .دشاب هتشاد ار نآ رد دوجوم ینمیا مايپ زا یوريپ ای و بسانم لمعلا سکع ماجنا تصرف

 ميسقت ریز یاههورگ هب اهگنر یريگراکب و مايپ عون ساسارب ینمیا میالع یولبات :ینمیا میالع یاهولبات یدنب ميسقت         

   :دنوش یم یدنب

   .رطخ میالع ـ١         

   .هدنهد رادشه میالع ـ٢          

   .طايتحا میالع ـ٣         



   .ینمیا یاهلمعلاروتسد میالع ـ٤         

   .هدننک هاگآ میالع ـ ٥         

 میالع ،تهج هدنهدناشن میالع ،یعشعشت تارطخ میالع ،یکیژولويب تارطخ میالع :هلمج زا یدربراک میالع ریاس ـ ٦         

   .یرارطضا جورخ میالع و یگدننار و ییامنهار و یکيفارت میالع ،قیرح ینمیا

   :دنوش یم یدنب ميسقت ریز یلصا هورگ جنپ هب ینمیا یاهتکيتا :ینمیا یاه تکيتا یدنب ميسقت         

   .رطخ یاه تکيتا ـ١         

   .طايتحا یاه تکيتا ـ٢         

   .هدنهدرادشه یاه تکيتا ـ٣         

   .یکیژولويب تارطخ یاه تکيتا ـ٤         

   .یعشعشت تارطخ یاه تکيتا ـ ٥         

   ینمیا یاهتکيتا و میالع یولبات بصن و تخاس ،یحارط هوحن هب طوبرم تاررقم ـ مود لصف         

 هبقرتمريغ و یناهگان یاه یراميب ای اهبيسآ ،ثداوح زا یريگشيپ یارب تسا یرازبا ینمیا یاه تکيتا و میالع یولبات ـ١هدام         

 قبط تسیاب یم هک دنراد رارق یراک یاه طيحم کانرطخ تايلمع و تازيهجت ،طیارش ای تارطخ ضرعم رد هک یدارفا ای نارگراک یارب

 هدروآ میامض شخب رد میالع نیا زا ییاه هنومن( دنور  راکب ریز دراوم ساسارب و هدش بصن و تخاس ،یحارط همان نيیآ نیا تاررقم

   :)تسا هدش

 هک یعقاوم رد یتسیاب میالع نیا و دوش هدافتسا ینمیا تمالع یالاب رد »رطخ« نالعا هملک زا دیاب رطخ میالع رد ـ فلا         

 و ینآ روطب و هدوب کانرطخ لعفلاب تروصب هک تسا یتيعقوم رگنايب هک دنور یم راکب ،دنک یم دیدهت ار دارفا یدج رايسب رطخ

   .دشاب یم یعطق رطخ کی هدنهد ناشن میالع نیا .دشدهاوخ دارفا هب یدج رايسب و دیدش تامدص ای گرم هب رجنم هرظتنمريغ

 تسا یتيعقوم رگنايب هک دوش هدافتسا ینمیا تمالع یالاب رد »رادشه « نالعا هملک زا دیاب هدنهد رادشه میالع رد ـ ب         

 یلک روط هب .دوش دارفا هب یدج یگدید بيسآ ای گرم هب رجنم دناوت یم بانتجا مدع تروص رد و هدوب کانرطخ هوقلاب تروصب هک

   .دوش هتفرگ راکب »رادشه « ینمیا تمالع دیاب ،دشاب »طايتحا « و »رطخ « حوطس نيبام یرطخ عوقو لامتحا هاگره

 تروصب هک تسا یتيعقوم رگنايب هک دوش هدافتسا ینمیا تمالع یالاب رد »طايتحا « نالعا هملک زا دیاب طايتحا میالع رد ـ پ         

 دارفا هب یدج نادنچ هن و فيفخ ،یئزج یاهبيسآ داجیا هب رجنم تسا نکمم ،یريگشيپ مدع تروص رد و هدوب کانرطخ هوقلاب

   .دوش

 یشم طخ رگنايب یتسیاب میالع نیا .دوش هدافتسا تمالع یالاب رد »هجوت « نالعا هملک زا دیاب هدننک هاگآ میالع رد ـ ت         

 و یمگردرس راچد ات دشاب دارفا یارب یمومع یتاعالطا یواح و هدوب یدام و یناسنا عبانم زا تظافح یارب هاگراک ینمیا

   .دنوشن اهتيعقوم زا یخرب رد مهافتءوس

 دنور ،هدوب نمیا راک اب طبترم یمومع یاهلمعلاروتسد شزومآ روآدای و رگنايب دیاب ینمیا یاهلمعلاروتسد میالع یاوتحم ـ ث         

 میالع نیا .دهد ناشن ار هيلوا یاهکمک و ینمیا رازبا و تازيهجت لحم و تيعقوم و هدومن دزشوگ دارفا هب ار راک حيحص ماجنا

   .دوش هتفرگ راکب ،دشاب یم ینمیا یاهرايعم اب طابترا رد یمومع تاداهنشيپ و اهلمعلاروتسد هب زاين هک ییاهلحم رد یتسیاب

 هب تيلباق هک یطيحم تسیز لماوع و داوم رطخ لعفلاب ای هوقلاب روضح نداد ناشن یارب یکیژولويب تارطخ میالع بصن ـ ج         

 نیا هب هدولآ داوم و نکاما ،فورظ ،تازيهجت ،لیاسو یور رب و دنراد ار یرسم یاهیراميب عويش و دارفا یتمالس نتخادنا هرطاخم

   .تسا یمازلا ،لماوع

 ریاس ای و اماگ ،اتب ،افلآ ،سکیا جاوما شبات زا لصاح تارطخ هک ییاهتيعقوم رد یعشعشت جاوما تارطخ میالع بصن ـ چ         

 هک یرازبا و لیاسو و اهلحم ،تایوتحم ،تازيهجت یور رب زين و دراد دوجو ،دنراد رابگرم و ءوس رثا ندب تمالس رب هک نازينوی یاهوترپ

   .تسا یرورض ،دنا هدش هدولآ اهوترپ نیا اب



 رد فلتخم یاهناکم تهج نداد ناشن یارب دیاب و هدوب یگدننار و ییامنهار میالع زا یازجم تهج هدنهد ناشن میالع ـ ح         

   .دنور راکب هاگراک

 و موزل عقاوم رد اهنآ دربراک هوحن ،قیرح ءافطا تازيهجت و تاناکما هب طوبرم یتاعالطا یواح دیاب قیرح ینمیا میالع ـ خ         

 رد یتسیاب ،نالعا هملک ناونع هب »قیرح « هملک زا هدافتسا تروص رد .دنشاب یزوس شتآ عوقو نامز رد یرارطضا جورخ یاههار

 ،طايتحا ،رادشه ،رطخ تارابع زا یکی اهنآ نالعا هملک هک یبيکرت میالع لماش قیرح ینمیا میالع .دور راکب ولبات یالاب تمسق

 رداک نيیاپ رد قیرح و یزوس شتآ زا یريگشيپ هب طوبرم ینمیا لاکشا ای تارابع هارمه هب ،رطخ نالعا تاملک ریاس ای و هجوت

   .دوش یم ،دشاب یم یلصا

 طباوض قبط( دنوش یم اجباج هيلقن لیاسو اهنآ رد هک ییاههاگراک رد یتسیاب یگدننار و ییامنهار و یکيفارت میالع ـ د         

 زاين دروم یاهلحم یمامت رد ور هدايپ دارفا یتمالس ظفح و لیاسو نیا نمیا ییاجباج یارب ،)یگدننار و ییامنهار تاررقم هب طوبرم

   .دنوش هدافتسا

 تمس هب اه هاگراک رد ثداوح و حناوس عوقو ماگنه رد دارفا عیرس جورخ و ییامنهار روظنم هب دیاب یرارطضا جورخ میالع ـ ذ         

   .دنور راکب هثداح عوقو لحم زا یرارطضا جورخ یاهبرد و اهريسم هب یهتنم یاهناکم

   .دشاب یم ناشمان مه ینمیا میالع هباشم لوا لصف رد روکذم هناگ جنپ ینمیا یاهتکيتا دربراک ـ١هرصبت         

   .دشاب یم عونمم یرگید یاج هب رکذلا قوف میالع زا کی ره زا هدافتسا ـ٢هرصبت         

 ضرعم رد دارفا هک یرطخ عون و تدش و هطوبرم تمالع یلصا تيهام فرعم ،ینمیا تمالع کی رد هتفرراکب یاهگنر ـ٢هدام         

 راکب هطوبرم ینمیا یاهتکيتا و میالع یولبات رد یلصا گنر ناونعب ریز هدش صخشم یاهگنر زا کی ره یتسیاب و هدوب ،دنتسه نآ

   :دنور

 هنيمز گنر ناونعب موزل عقاوم رد زين و رطخ یاه تکيتا و میالع یولبات ندرک صخشم یارب یلصا گنر ناونع هب :زمرق ـ فلا         

   .قیرح ینمیا میالع

 تارطخ ینمیا میالع زين و هدنهدرادشه یاه تکيتا و میالع یولبات ندرک صخشم یارب یلصا گنر ناونعب :یجنران ـ ب         

   .یکیژولويب

   .طايتحا یاه تکيتا و میالع یاهولبات ندرک صخشم یارب یلصا گنر ناونع هب :درز ـ پ         

 تاناکما و تازيهجت لحم نداد ناشن هب طوبرم میالع ،ینمیا یاهلمعلاروتسد میالع رد یلصا گنر ناونع هب :زبس ـ ت         

   .یرارطضا جورخ تهج هدنهد ناشن میالع و هيلوا یاهکمک

   .هدننک هاگآ میالع رد یلصا گنر ناونع هب :یبآ ـ ث         

   .یشبات و یعشعشت تارطخ میالع ندرک صخشم یارب :یناوغرا ـ ج         

 ،زمرق یاهگنر اب ثلثم و هریاد یسدنه لاکشا زا رکذلا قوف ینمیا میالع یریوصت رداک تمسق رد هک یدراوم رد ـ هرصبت         

 توافت مه ینمیا  تکيتا ای تمالع یولبات یلصا گنر اب اهنآ گنر عقاوم یخرب رد تسا نکمم هک( دوش یم هدافتسا درز و یبآ

   :تروصنیا رد ،)دشاب هتشاد

 هنيمز اب هریاد کی یور هايس گنر هب هطوبرم لمع یریوصت هناشن یتسیاب دشاب رظندم یلمع ماجنا زا تيعونمم رگا ـ فلا         

   .دوش هدافتسا زمرق گنر هب )تسار هب پچ زا( بروم طخ و هيشاح و ديفس

 یبآ هنيمز اب هریاد کی یور ديفس گنر هب هطوبرم لمع  یریوصت هناشن یتسیاب دشاب رظندم یلمع ماجنا هب مازلا رگا ـ ب         

   .دوش هتفرگ راکب

 هنيمز اب ثلثم کی یور هايس گنر هب هطوبرم رطخ یریوصت هناشن یتسیاب صاخ رطخ کی دوجو نداد ناشن تروص رد ـ ج         

   .دوش هدافتسا هايس هيشاح و درز

   ینمیا یاه تکيتا و میالع یولبات یحارط هوحن هب طوبرم تاررقم ـ لوا شخب         



 .دشاب کرد لباق یتحار هب و هدوب هدنزومآ و یفاک ،قيقد تاعالطا یواح دیاب ینمیا یاه تکيتا و میالع یولبات ـ٣هدام         

   .دشاب یسراف نابز هب یراتشون مايپ رداک تارابع و تاملک و نالعا هملک تسا مزال نينچمه

 تیاعر نکيل ،دوبدهاوخ تاررقم نیا یارجا نيلوئسم صيخشت هب هتسب هناگيب طخ و نابز زا هدافتسا موزل تروص رد ـ هرصبت         

    .تسا یمازلا ینمیا میالع یاهولبات هيلک رد هناگيب طخ رب یسراف طخ تیولوا

 و هاتوک ناکمالا یتح و ینمیا تمالع یاوتحم رگنايب دیاب ینمیا یاه تکيتا و میالع یاهولبات یور یراتشون مايپ ـ٤هدام         

 و حیرص ،ایوگ ،هداس یتسیاب مايپ نیا .دنکن زواجت زين یديلک و دودحم هملک دنچ زا و هدوب یرورض تايئزج یواح طقف و رصتخم

   .ددرگ لقتنم نيبطاخم هب عقوم هب و تلوهس هب و دشاب ندناوخ لباق یناسآ هب ،هدوب نشور

 تبثم تالمج اب ییاهراکهار و تاداهنشيپ رگنايب و فرعم ناکمالا یتح دیاب ینمیا میالع یراتشون مايپ رداک تارابع ـ هرصبت         

   .یفنم تالمج ات دشاب

   .تسا عونمم ینمیا میالع یولبات یراتشون رداک بلاطم رارکت و یسیون هرابود ـ ٥هدام         

 و هدوب داوس یب دنريگ یم رارق تارطخ ضرعم رد هک یدارفا ای نارگراک عقاوم یخرب رد تسا نکمم هکنیا تهج هب ـ ٦هدام         

 هکیدراوم رد رگم ،تسا یمازلا تاملک و نوتم رانک رد ریواصت زا هدافتسا ،دنشاب هتشادن ییانشآ میالع یور رب یدربراک نابز اب ای

   .دشاب هتشادن دوجو ریوصت یريگراکب رد یترورض ،هطوبرم نيلوئسم صيخشت هب

   .دنوش مسر  تکيتا ای تمالع یولبات یاهتمسق هيقب اب راگزاس و کرد لباق ،هداس لکش هب دیاب هتفرراکب ریواصت ـ٧هدام         

 ،ءايشا ،ناسنا یاپ و تسد و ندب هباشم یکيفارگ لاکشا ناکمالا یتح دیاب اه تکيتا و میالع رتهب کرد روظنم هب ـ١هرصبت         

   .درب راکب ار هطوبرم نيشام یلک یامش ای و تالآ نيشام زا ییاهتمسق

 ماجنا ريگرد ای هدوب رطخ ضرعم رد هک ییاضعا ای وضع رودقملا یتح دیاب ،ناسنا ندب زا یشخب یریوصت شیامن رد ـ٢هرصبت         

   .دنوش هداد ناشن ،دنشاب یم یصاخ رطخ ای و راک

 رب زکرمت یارب ،دوش هدرب راک هب یناـسنا ریوصت کی زا شيب ینمیا تـمالع کی رد تسا مزال هک یدراوم یمامت رد ـ ٨هدام         

   .دومن ميسرت رپوت تروصب ار نآ دیاب ،نيبطاخم هجوت بلج روظنم هب و دشاب یم یرتکانرطخ تيعقوم رد هک یریوصت یور

 نامه زا دیاب ،درادن راکورس رطخ اب ًاميقتسم یلو هدوب یرورض ریوصت ليمکت یارب یو روضح هک یدرف ميسرت یارب ـ١هرصبت         

   .دوش هدافتسا یلاخوت تمرف

 اب دیاب ،دنشاب یم یناسکی تارطخ ضرعم رد ینمیا تمالع رد هتفرراکب یناسنا ریوصت ود ره هک یعقاوم رد ـ٢هرصبت         

   .دنشاب رگیدکی زا صيخشت و زيمت لباق هک دومن یحارط ار اهنآ یا هنوگ هب بسانم یکيفارگ ریواصت زا هدافتسا

 هدافتسا یلاخوت ریواصت زا دیاب یکيفارگ تايئزج لماک نداد ناشن روظنم هب اهنآ یازجا ای تالآ نيشام شیامن یارب ـ٩هدام         

 تيمها نداد ناشن یارب نينچمه .دشاب هدش مسر تالآ نيشام ترواجم رد یناسنا ریوصت زا ییامن هک یعقاوم رد صوصخب ،درک

 هيقب هب تبسن یرت ميخض طوطخ اب ار رظندم ءزج ،نيشام یحارط رد دیاب  ،نآ صاخ تارطخ ندومن هتسجرب ای و ءزج کی رتشيب

   .دومن ميسرت طوطخ

 ،دريگ یم رارق یصاخ رطخ ضرعم رد ندب لک ای و دشاب یم دوجوم تالآ نيشام طسوت یلک رطخ کی هک یعقاوم رد ـ٠١هدام         

 ناسنا ندب یریوصت شیامن رد ،دراوم ریاس رد .دوش هديشک ریوصت هب ناسنا ندب یلک یامش ای هطوبرم نيشام تايلک تسا مزال

 رد رطخ هدننکديلوت ءزج ای و ناسنا ندب رد رطخ ضرعم رد وضع دنناوتب نابطاخم ات دیدرگ تايئزج دراو نکممدح ات دیاب تالآ نيشام و

 رگنايب حوضوب ناسنا ندب یامش ای تالآ نيشام یلک شیامن هکیدراوم رد صوصخب ،دنهد صيخشت تلوهس هب ار تالآ نيشام

   .دشابن هطوبرم رطخ تعيبط و تيعقوم

 هکنیا رگم ،دوش هدافتسا یراتشون مايپ رداک تمسق رد ینتم حيضوت زا دیاب ینمیا یاه تکيتا و میالع هيلک رد ـ١١هدام         

 یولبات یور رب هدش هئارا یحيضوت تارابع تروص ره رد .دشاب هطوبرم مايپ ای و رطخ رگنايب و ایوگ یفاک هزادنا هب هتفرراکب ریوصت

   .دناشوپن ار یریوصت هناشن و لبمس یور هک یا هنوگ هب ،دريگرارق هناگادج یرداک رد یتسیاب اه تکيتا و میالع



 هراشا زا و هدوب رطخ کی هدنهد ناشن ریوصت ره دوش یعس یتسیاب ینمیا یاه تکيتا و میالع یولبات یحارط رد ـ٢١هدام         

   .دنشاب رگیدکی اب طابترا رد و هباشم رايسب ،تارطخ هکیدراومرد رگم ،ددرگ بانتجا ریوصت کی بلاق رد رطخ دنچ هب

   ینمیا یاه تکيتا و میالع یولبات تخاس هوحن هب طوبرم تاررقم ـ مود شخب         

 ای و هرگ ،هشارت ،زيت یاه هبل دقاف و هدوب ميخض و درگ یاه هشوگ یاراد یتسیاب ،ینمیا میالع یاهولبات هيلک ـ٣١هدام         

   .دنشاب هدنرب یاه یگدمآرب ریاس

 لوط ًاتعيبط هک دشاب یا هنوگ هب ناشیاهشکور و اهنآ سنج و هدوب مواقم هبرض لباقم رد دیاب ینمیا میالع یولبات ـ٤١هدام         

   .دشاب هتشاد ییالاب یراگدنام و رمع

 رطخ هنوگره زا یريگولج تهج و هدش هتخاس ماوداب یسنج زا دیاب اهولبات بصن یارب هتفرراکب هدنرادهگن یاه هیاپ ـ٥١هدام         

   .دشاب مزال تمواقم یاراد یلامتحا یکيمانید و یکيتاتسا هدراو یاهورين لباقم رد و هدوب رادروخرب مزال ماکحتسا زا طوقس

   .دشاب یم یرورض ینمیا تاکن تیاعر اما ،تسين مواقم حلاصم زا هدافتسا هب یمازلا ،تقوم یاهولبات روم رد ـ هرصبت         

 هکنآ رگم تسا عونمم هدننکش حوطس ریاس ای و یا هشيش حوطس یور رب ینمیا یاه تکيتا و میالع یولبات هيهت ـ٦١هدام         

   .دنشاب یلخاد ظفاحم هکبش یاراد ای هدوب نکشن یاه هشيش سنج زا

 یاهولبات تخاس رد ،عیرس لاعتشا تيلباق اب یاهکيتسالپ و ذغاک ،بوچ دننام قارتحا لباق حلاصم زا هدافتسا ـ٧١هدام         

   .دنشاب بسانم قیاع و شکور یاراد دیاب هطوبرم تازيهجت و اهميس و هدوب عونمم یکیرتکلا تاودا یاراد ینمیا

 هلصاف نتفرگ رظن رد اب اهنآ هزادنا نمض رد و هدوب بسانتم مه اب یتسیاب ینمیا میالع یولبات ضرع و لوط ـ٨١هدام         

   .دشاب هاگراک رد یدربراک لیاسو ریاس و تازيهجت ،رازبا ،تالآ نيشام تيعقوم اب بسانتم و نمیا هدهاشم

 یاه هنومن یريگراکب هچرگا ،دراد تيحجرا نآ یقفا یاه هنومن هب تبسن یدومع یاهتکيتا و اهولبات زا هدافتسا ـ٩١هدام         

   .دشاب یم لوبق لباق طیارش یاضتقا تروص رد زين یقفا

   ینمیا یاهتکيتا و میالع یولبات بصن هوحن هب طوبرم تاررقم ـ موس شخب         

   .دنوش بصن رظندم یاهلحم رد نئمطم وحن هب یتسیاب ینمیا میالع یاهولبات هيلک ـ٠٢هدام         

 هطوبرم هزيناولاگ یاه هرهم و چيپ هارمه هب صوصخم یاهتسب زا دیاب هیاپ هب اهنآ لاصتا تهج اهولبات بصن رد ـ١٢هدام         

 یوحن هب یتسیاب ،اهولبات نیا ندرک مکحم و نتسب صوصخم تاودا و لیاسو ریاس ای و اه هرهم و چيپ هت ورس هک دومن هدافتسا

   .دننکن رطخ داجیا هک دنوش یراذگیاج

 دیابن دريگ تروص دارفا رورم و روبع اهنآ ریز زا تسا نکمم هک ینمیا میالع یاهولبات عافترا نیریز دح یلک روطب ـ٢٢هدام         

 عافترا ناوتب هاگراک ینمیا لوئسم صيخشت هب و طیارش یاضتقا هب هک یصاخ دراوم رد رگم ،دشاب نيمز حطس زا رتم ١/٢ رتمک

   .دوش دارفا یارب هرطاخم داجیا ثعاب دیابن رتمک عافترا نکيل ،تفرگرظن رد نآ یارب یرتمک

 ضرعم رد دارفا و نارگراک یارب زور هنابش زا عقوم ره رد هک دنوش بصن یلحم رد دیاب ینمیا میالع یاهولبات هيلک ـ٣٢هدام         

   .دنشاب دید لباق تلوهس هب ،رطخ

 ای و گنربش ،گنرزور تروصب دیاب نآ بصن لحم و دربراک عون هب هجوت اب و طیارش بسحرب ینمیا میالع یاهولبات ـ١هرصبت         

   .دشاب ییانشور پمال یاراد ای و هدوب رون هدنباتزاب داوم زا هدش هتخاس

 تیور لباق یتحار هب هدش بصن میالع یاهولبات ،راک طيحم رد یفاک ییانشور دوجو مدع رثا رب هک یتروص رد ـ٢هرصبت         

   .دوش هدافتسا یبسانم ییانشور لیاسو زا هناگادج تروصب تسا مزال ،دنشابن

 رد رگم ،درک هدافتسا شتآ هلعش نوچمه یکیرتکلاريغ یزادرپرون زا ناوت یمن ینمیا میالع یاهولبات زا کی چيه رد ـ٣هرصبت         

   .طبریذ ییارجا نيلوئسم زا زوجم بسک اب و یتفن داوم یاههاگشیالاپ دننام صاخ دراوم

 جاوما ،شیاس و یگديشارخ ،یلامتحا یاهبيسآ زا هدش بصن لحم رد یتسیاب ینمیا یاهتکيتا و میالع یولبات ـ٤٢هدام         

 هب زیرگان هکيتروصرد .دنوش تظفاحم اهبيسآ ریاس و یگدیرپ گنر ،اهنغور و ییايميش داوم ششاپ ،رابغ و درگ ،شفنب یاروام



   .دوش هدافتسا مواقم داوم زا اهنآ تخاس و هيهت رد دیاب ،دنشاب رکذلا قوف طیارش رد ینمیا یاهتکيتا ای میالع یولبات زا هدافتسا 

 تظفاحم یگدز گنز و یگدروخ لباقم رد دیاب ینمیا میالع یولبات تاحفص و اه هرهم و چيپ ،اهتسب ،اه هلول ،اه هیاپ ـ٥٢هدام         

   .دنوش

 یوحن هب ،دندرگ بصن نمیا هدهاشم هلصاف رد و هطوبرم تارطخ هب کیدزن نکممدح ات دیاب ینمیا میالع یاهولبات ـ٦٢هدام         

   .دشاب هتشاد ار بسانم مادقا و لمعلا سکع ماجنا تصرف بطاخم هک

 یاهولباـت دوجو( .دشاب یم عونـمم رگیدکی ترواجم رد و ناکم کی رد ،فلتخم ینمیا میالع زا ولبات ٣ زا شيب بصن ـ٧٢هدام         

   .)ددرگ یم نيبطاخم یفاک هجوت لذب مدع و ییانتعا یب بجوم هزادنا زا شيب و ناوارف ینمیا میالع

 لبق دارفا ات دنوش بصن نئمطم روطب رطخ لحم هب یهتنم یاههاگرذگ و رباعم رد یتسیاب ینمیا میالع یاهولبات ـ٨٢هدام         

   .دنناسر ماجنا هب ار هناريگشيپ و یطايتحا تامادقا و هدش علطم یلامتحا رطخ دوجو زا نآ اب ههجاوم و کانرطخ لحم هب دورو زا

 داوم هريخذ لحم ،رورم و روبع یاهلحم ،اهرابنا ،اههاگترپ هبل دننام کانرطخ یاه لحم رد ینمیا میالع یولبات بصن ـ٩٢هدام         

   .تسيمازلا ،دشاب هتشاد ار هثداح عوقو لامتحا هک ییاهناکم ریاس و کانرطخ

 ای هرجنپ لحم رد زين و یعيبط رصانع ریاس و اه هرخص ،ناتخرد ای قرب یاهريت یور رب ینمیا میالع یولبات بصن ـ٠٣هدام         

 جورخ یاههار و اهنابدرن ،اهناکلپ :دننام نارگراک روبع یاهريسم   رد نينچمه و هیوهت یاهلاناک ،اهريگرون و اهوشزاب ،اه هنزور ،برد

 ای حطس زا یشخب چيه هک دشاب یا هنوگ هب دیاب اهنآ بصن نينچمه ،هدوب عونمم ،ددرگ یم دارفا رورم و روبع عنام هک یرارطضا

   .ددرگن اه یجورخ و رارف هلپ عون ره زا هدافتسا عنام اهنآ هیاپ

 یعيبط و ینامتخاس رصانع ریاس ای راوید یور ميقتسم روطب رگید داوم ای و گنر اب ینمیا میالع یاهولبات ميسرت ـ١٣هدام         

   .تسا عونمم ،دشابن نديچرب لباق هک یتروصب هرخص و تخرد دننام

 ینمیا میالع یاهولبات لماک تیور عنام هک دشاب یوحن هب یتسیاب یهاگراک نورد تالآ نيشام و لیاسو نامديچ ـ٢٣هدام         

   .ددرگن

 فلع ،هتوب ،تخرد :هلمج زا هاگراکزاب و ینوريب هطوحم رد ینمیا میالع یولبات لباقمرد یعنام هنوگره نتفرگرارق ـ٣٣هدام         

   .تسا عونمم ،دنوش یم اهولبات نیا لماک دید مدع هب رـجنم هک یتالآ نيشام و رازبا ،هيلقن لیاسو ،لاشوپ و زره

 ،ندش هدنک تروصب اهنآ ییاجباج ای و طوقس هنوگره لامتحا هک دنوش بصن یا هنوگ هب دیاب ینمیا میالع یاهولبات ـ٤٣هدام         

   .دشاب هتشادن دوجو اههاگتسد درکراک ای و اوه نایرج طسوت شخرچ ای شزرل

 و درگ ندش عمج لحم هک لومعمريغ یاهزرد و اهخاروس ،اهوکس داجیا زا دیاب ینمیا میالع یاهولبات بصن رد ـ٥٣هدام         

   .درک بانتجا ،دوش یفاضا لیاسو و تازيهجت رابنا و ناگدنرپ هنال ندمآدوجوب و رابغ

 تالمج یتسیابن ،دنوش یم بصن میالع نیا هک ییاهناکم ترواجم و یکیدزن رد ای و ینمیا میالع یاهولبات یور رب ـ٦٣هدام         

 تمالع یولبات ندش هدید عنام هک دنريگ رارق ییاه هتشون هچراپ ای اه هيمالعا و اه هيعالطا ،اهرتسوپ ای و دوش هتشون یتارابع ای

   .دنشاب هتشاد یضقانت ینمیا تمالع موهفم اب اهنآ یور بلاطم ای و هدش ینمیا

 رطخ روضح نامز ات و بصن ،تازيهجت و تالآ نيشام کانرطخ یاه شخب یور رب یرورض عقاوم رد یتسیاب اه تکيتا ـ٧٣هدام         

 و تازيهجت ،رازبا ،طیارش رادشه یارب یتقوم رازبا کی ناونعب اهنت عقاوم ریاس رد .دنوش هدافتسا اهنآ یور رب یمئاد تروصب

   .تفرگ رظن رد لماک رادشه و یريگشيپ رازبا کی ناونع هب ار اهنآ یتسیابن و هدوب کانرطخ تاعشعشت

 یسنج زا یتسیاب تالآ نيشام هدنهدرادشه و زاسرطخ یاه تيعقوم یور رب هدش بصن یمئاد ینمیا یاهتکيتا ـ٨٣هدام         

 رد اهنآ ندينابسچ شور زين و اهنآ هيهت رد یفرصم داوم باختنا هک دنشاب رادروخرب یتباث گنر زا و هتشاد یفاک ماود هک دنشاب

   .دریذپ تروص ،درادرارق نآ رد رظندم هاگتسد هک یناکم تايضتقم ریاس و یطيحم طیارش ساسارب دیاب رظن دروم یاهلحم

 تبسن ًاعیرس تسا یرورض ،دوش یم هدافتسا رطخ رادشه یارب یتقوم رازبا ناونع هب اهتکيتا زا هک یعقاوم رد ـ٩٣هدام         

   .ددرگ مادقا زاين دروم یاهلحم رد یمئاد ینمیا میالع هب



 گنر فلاخم ینمیا تکيتا یلصا گنر یتسیاب ،تالآ نيشام و اههاگتسد یور رب هتفرراکب یاهتکيتا صوصخ رد ـ٠٤هدام         

 اب یا هيشاح طوطخ یاراد هک دوش هدافتسا ییاهتکيتا زا دیاب تروصنیا ريغ رد .دشاب ،دوش یم هدينابسچ نآ یور رب هک یحطس

   .دنشاب یم رظندم حطس اب فلاخم یگنر

 و زاسرطخ یاهتيعقوم یور رب و هدوب کیدزن هطوبرم تارطخ هب نمیا و نکممدح ات هک یلحم هب دیاب اه تکيتا ـ١٤هدام         

 رد .دنوش هتخیوآ نامسیر و ميس ،ريجنز :نوچمه بسانم رازبا کی اب و نيشام لرتنک هقطنم رد ای و تالآ نيشام هدنهدرادشه

 اهنآ یدمع ريغ ندش مگ و ییاجباج زا ات دومن چرپ ار اهنآ ای و هدينابسچ رظندم ناکم رد رتشيب ماکحتسا یارب دیاب موزل عقاوم

   .دوش یريگولج

 عونمم ،دشاب یمن رادروخرب ینادنچ ترورض زا هک ییاهلحم رد هژیوب ،تالآ نيشام یور رب اهتکيتا دح زا شيب بصن ـ٢٤هدام         

 صيخشت هب هکيتروص رد رگم ،دشاب یمن زاجم ینيشام ره زا صاخ هقطنم کی رد ینمیا تکيتا ٧ زا شيب یريگراکب و هدوب

   .دیامنب ار یرتشيب یاهتکيتا یريگراکب یاضتقا هطوبرم نيشام اب راک تيهام هطوبرم نيلوئسم

 ینيب شيپ ددع ٧ زا شيب زاين دروم یاهتکيتا دادعت ،هاگتسد یور رب دوجوم تارطخ هب هجوت اب هک یدراوم رد ـ هرصبت         

 یامنهار باتک رد یتسیاب دنا هدشن مه یراذگ تکيتا نمض رد و هدوبرادروخرب یرتمک تيمها زا هک یتارطخ دروم رد ،دوش یم

 هعجارم ناربراک یامنهار باتک هب « :ینعی بلطم نيمه رب ینبم یتکيتا زا دیاب نينچمه و دوش هراشا اهنآ هب تالآ نيشام هارمه

   .دومن هدافتسا هاگتسد یور رب ».ديیامن

 ضیوعت خیرات ،تالآ نيشام یور رب هدش بصن ینمیا یاهتکيتا هيهت ماگنه رد دنفلکم تالآ نيشام ناگدنزاس هيلک ـ٣٤هدام         

   .دنیامن جرد هطوبرم تکيتا هيشاح رد ار نآ

 زا اهنآ ضیوعت هب تبسن اهتکيتا یور رب هدش جرد فرصم خیرات نديسر نایاپ هب زا لبق دنفلکم نایامرفراک هيلک ـ١هرصبت         

   .دنیامن مادقا حالصیذ عجارم ریاس ای و هطوبرم تالآ نيشام هدننک هضرع ای هدننکديلوت تکرش ای هناخراک قیرط

 مادقا تالآ نيشام یور رب زايندروم یاهلحم رد دیدج ینمیا یاهتکيتا بصن هب تبسن نایامرفراک هکیدراوم رد ـ٢هرصبت         

   .دنیامن صخشم زين ار اهتکيتا ضیوعت خیرات دنفلکم ،دننک یم

 ،دشاب هتفر نيب زا ای و هدشاناوخان ،ءاضقنا نامز زا لبق یتدم هتفرراکب ینمیا تکيتا ،طیارش بسحرب هک یتروص رد ـ٣هرصبت         

   .دیامن مادقا دیدج یتکيتا شرافس و نآ ضیوعت هب تبسن تقو عرسا رد تسا فلکم امرفراک

   امرفراک و رگراک فیاظو و ینوناق تامازلا ـ موس لصف         

 ندرب نيب زا و فذح ناکما هک یاهناکم و تالآ نيشام ،اهلحم هيلک رد ینمیا یاهتکيتا و میالع یاهولبات زا هدافتسا ـ٤٤هدام         

 امرفراک یارب )... و یراذگ ظافح ،نمیا یاه متسيس زا هدافتسا ،یسدنهم یاهلرتنک :لثم( اهشور ریاس زا تارطخ لرتنک ای و

   .تسا یرورض ،دشاب یمن رودقم

 و لرتنک تهج رگید مزال تامادقا نيشناج دناوت یمن تاررقم نیا رد هدشرکذ ینمیا یاهتکيتا و مئالع بصن ـ٥٤هدام         

 دراوم هيلک دنفلکم نایامرفراک اذل ،دوش رطخ یب راک طیارش داجیا و یراک یاهشور حالصا ،یسدنهم یاهتراظن دننام یريگشيپ

   .دننک هدافتسا ینمیا میالع زا زاين تروص رد و هدرک تیاعر ار ینمیا

   .دنوش یرادهگن و بصن دوخ لحم رد تاررقم قبط میالع یولبات ات دیامن تراظن تسا فظوم امرفراک ـ٦٤هدام         

 همان نيیآ نیا دافم تاجردنم اب قباطم دیاب ،دنوش نیزگیاج تسا رارق هک یلبق میالع زين و دیدج ینمیا میالع هيلک ـ٧٤هدام         

   .دنشاب

 هاگراک فلتخم طاقن رد هک یمیالع هيلک موهفم هب تبسن مزال یاهشزومآ یضتقم وحن هب تسا فلکم امرفراک ـ٨٤هدام         

 یارب ینمیا یاهتمالع اب ههجاوم نامز رد هک یا هناريگشيپ و یطايتحا تامادقا زين و هداد هئارا نارگراک هب ار دنا هدش بصن

   .دزومايب نانآ هب ار دشاب یم یرورض رطخ عوقو زا یريگولج

 یجراخ تالآ نيشام ناگدننکدراو زين و روشک لخاد تالآ نيشام و تازيهجت ناگدنشورف و ناگدننکديلوت هيلک ـ٩٤هدام         



 تالآ نيشام زاين دروم و کانرطخ یازجا واهتمسق یور رب یدربراک ینمیا یاهتکيتا ميهافم رتهب کرد هب هک ار یتاعالطا یتسیاب

 هئارا نارادیرخ هب اهنآ اب راک لمعلاروتسد یاه هچباتک و اهروشرب ،یناسر عالطا یاه هگرب ،امنهار کرادم هارمه ار دیامن یم کمک

   .دنیامن

 هب هاگتسد ای لوصحم یور رب یدربراک ینمیا یاهتکيتا زا یفاضا یا هخسن هئارا ،اهتکيتا صاخ سنج هب هجوت اب ـ ٠٥هدام         

   .دشاب یم یمازلا یلخاد ناگدننکديلوت طسوت هطوبرم کرادم ریاس هارمه

 ،هدش هدافتسا تالآ نيشام یور رب بسانم یتظافح رازبا ریاس ای و اه ظافح ،ینمیا میالع زا هک ییاهناکم رد ـ ١٥هدام         

   .دشاب یمن اهتکيتا دربراک هب یمازلا

 روظنم هب تسا مزال راک لحارم نایاپ ای و هاگراک رد زاسرطخ طیارش ای رطخ لامتحا نتفر نيب زا و طیارش رييغت اب ـ ٢٥هدام         

   .دندرگ یروآ عمج ای و هدش هدناشوپ نمیا روطب ًاعیرس ،هدش بصن میالع ،نارگراک ندش هارمگ زا یريگولج

 ات دیامن یرادهگن اهنآ زا تقد هب و هدرکزيمت مزال یاهنامز رد ار ینمیا یاهتکيتا و میالع یولبات تسا فلکم امرفراک ـ ٣٥هدام         

   .دشاب تیؤر لباق یناسآ هب اهنآ یاوتحم

 یاهتيلوئسم و فیاظو هطيح رد امرفراک طسوت هدش هيهت ینمیا میالع زا یرادهگن و ظفح هب فظوم نارگراک هيلک ـ ٤٥هدام         

   .دنشاب یم شیوخ

   .دیامن ضیوعت ای و ريمعت ،موزل عقاوم رد ار ینمیا یاهتکيتا و میالع یولبات تسا فلکم امرفراک ـ ٥٥هدام         

 رد لقادح دیاب نآ هزاس و ولبات ینمیا و ماکحتسا ،ندوبرادیاپ روظنم هب هطوبرم لوئسم طسوت اهولبات زا دیدزاب ـ ٦٥هدام         

   :دريگ ماجنا ریز لحارم

   نآ زا هدافتسا هب عورش زا لبق ـ فلا         

   نآ زا هدافتسا رد هفقو داجیا و تارييغت هنوگره زا سپ ـ ب         

   .دريگرارق دیدرت دروم اهولبات یرادیاپ و ماکحتسا هک هباشم لماوع و هلزلز ،نافوط ،دیدش داب عوقو زا سپ ـ ج         

 دقاف و دنوش صخشم تیؤر لباق و حضاو جورخ یاهتمالع اب یتسیاب اهبرد نیا ،یرارطضا جورخ یاهبرد صوصخرد ـ ٧٥هدام         

 تمس هب هک یرارطضا جورخ یلصا یاهبرد رواجم یاهبرد نينچمه .دنشاب جورخ تمالع زا ريغ یتمالع ای هناشن هنوگره

   .دوش هدافتسا رما نیا هدنهد ناشن میالع زا اهنآ یور رب و هدش صخشم یتسیاب ،دنوش یمن یهتنم یجورخ یاهريسم

 تکيتا ای تمالع یولبات هنوگره تخاس و تادراو ،راشتنا ،پاچ ،یحارط ،همان نيیآ نیا یارجا و بیوصت خیرات زا ـ ٨٥هدام         

 ناونع هب راک یسرزاب لکریدم( ینف تظافح یلاع یاروش زا زوجم بسک هب طونم راک نوناق لومشم یاههاگراک هب طوبرم ینمیا

   .دوبدهاوخ )ینف تظافح یلاع یاروش ريبد

 ذخا هب یزاين ،دشاب هتشادن زوجم تاصخشم اب یتریاغم هکيتروص رد ینمیا میالع یولبات ضیوعت و ريمعت ،تفاظن ـ هرصبت         

   .درادن دیدج زوجم

 نارگراک و هدوب همان نيیآ نیا دافم تیاعر هب فلکم نایامرفراک ناریا یمالسا یروهمج راک نوناق ٥٩ هدام ساسارب ـ ٩٥هدام         

   .دنشاب یم ینمیا یاهتکيتا و میالع یولبات دافم تیاعر هب فظوم رکذلا قوف هدام ٢هرصبت ربارب زين

 رد ناریا یمالسا یروهمج راک نوناق ١٩ و ٥٨ داوم دانتسا هب و هرصبت٨١ و هدام ٠٦ رب لمتشم همان نيیآ نیا ـ ٠٦هدام         

 یاقآ( یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت هب ٥١/١١/٦٨٣١ خیرات رد و ديیأت دروم ینف تظافح یلاع یاروش ١٣/٥/٦٨٣١ خروم هسلج

  .تسا هديسر )یمرهج دمحم رتکد

 


