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   :ابفلا فورح بیترت هب ناگدنروآدیدپ یماسا
 

       طیحم تشادهب یسدنهم یصصخت يارتکد- یساملا یلع رتکد .1

  یسانش بیسآ یصصخت يارتکد- يدزیا کباب رتکد .2

 یلخاد ياهیرامیب صصختم- یناینب ارتیم رتکد .3

 ینیلاب یسانشناور یصصخت يارتکد- درف يزیورپ ربکا یلع رتکد .4

 یکشزپ تسیز یصصخت يارتکد- یعازخ لوسر دمحم رتکد .5

 يژولونمیا یصصخت يارتکد- يرالاس داهرف رتکد .6

 یگدنز کبس حالصا و یشزرو یکشزپ صصختم-  شورس یلع رتکد .7

 هداوناخ کشزپ صصختم-یناطلس ناویک رتکد .8

 یتنس يزاسوراد یصصخت يارتکد- ییازرف نیسح دمحم رتکد .9

 ینیلاب یسانشناور یصصخت يارتکد -یغورف ربکا یلع رتکد .10
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   رکشت و ریدقت 
 
 اب هک یکشزپ هدکشناد شزومآ رد شهوژپ هتیمک و اه هدکشناد هیلک زا ناوارف ساپس

 .دنا هتشاد تکراشم امنهار نیا نیودت رد دوخ هدنزرا تاداهنشیپ
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 یلاعتهمساب
 

 
  همدقم

 
 لیدبیب هصیصخ نیا .تسا نآ هب لمع هب زاتمم و ملع هب هتسارآ لقعت هدنز تادوجوم رگید رب یمدآ زایتما 
 هک دشاب اهیگژیو نیمه تاقولخم رگید رب ناسنا تیفارشا دیاش .تسوا هنالوئسم راتفر و نایب رودص ردصم
 ملعم نیب لماعت زا یشان يریگدای و شزومآ .تسا نآ لابق رد وا ییوگخساپ و يریذپتیلوئسم دراوم نیا هراصع
 هلمکت هک هتفای همادا ریگارف رد هزیگنا داجیا اب و هدشعورش یهاگآ تفایرد و لاقتنا اب هک تسا يدنیارف ،ملعتم و
 لئاسم ،نآ يرهاظ تلوهس مغریلع يزاجم ياضف رد شزومآ شور .تسا بولطم و روظنم راتفر رییغت نآ نایاپ و
 هب هجوت نآ تیمها زئاح ياههبنج زا یکی هک دراد يریگدای و شزومآ قیرط یط و يروانف رظنزا یهجوتلباق
 .تسه وجشناد و داتسا يوس زا یقالخا تاکن تیاعر
 نیاربانب ؛تسا یشزومآ لآ هدیا همانرب کی هدولاش و ساسا نآ یلمع و يرظن داعبا رد قالخا عوضوم
 نیا رد هچرگا .دنراد قلخ نسح رب ینتبم راتفر و شنیب ،شناد بسک هب زاین هدنریگشزومآ و هدنهدشزومآ
 یف دیرُملا ُۀْیُنم « باتک سردآ هب دوشیم هدنسب ،تسین شزومآ رد قالخا تیمها و ترورض نییبت لاجم همدقم
 ياهدک نآ رد هک مالسا رد ملعت و میلعت ناونع اب نآ همجرت و یناث دیهش فیلأت » دیَفْتُسملاَ و ِدیفُملا ِبَدأ
 يروآنف اب ییانشآ عوضوم يزاجم ياضف رد نیا رب هوالع .تسا هدمآ حوضوهب وجشناد و داتسا نأش رد یقالخا
 .ددرگیم دیکأت زین يروانف نیا رب ینتبم یشزومآ عوضوم تفایرد و لاسرا و هدافتسادروم
 رد يرما نینچ اما ؛دشاب یقالخا ماظن کی زا زاینیب هک تسین يرازگراک و بصنمبحاص چیه ،تسادیپ حوضوهب
 .دراد نادنچود يدومن يزاجم ياضف رد مهم نیا ماجنا و یمسرریغ و یمسر شزومآ نوچ يرادم تمدخ فرح
 هب زاسرتسب و امنهار ياهدک دوجو مدع و ياهفرح قالخا شزومآ هنیمزرد یشزومآ ياههمانرب دوبمک ،لاحنیااب
 ياهفرح قالخا نیودت ،راتشون نیا هاگدید زا .تسا سوسحم زاجم شور و اضف رد شزومآ نایدتبم و نایرجم
 هتشادن لدتسم یفسلف يانبم هک يدیابنودیاب ره .تساهدیابن و اهدیاب زا ياهعومجم ِيروتسد نتشون زا رتارف
 شزومآ ياههمانرب یلوتم نادنمهقالع زا یعمج ،ساسا نیا رب .دنام دهاوخ یقاب یشیامرف يروتسد دح رد ،دشاب
 بطق ود ره يارب يزاجم شزومآ رد قالخا عوضوم ،ياهفرح قالخا نایلوتم زا يدادعت اب ماگمه يزاجم
 زا هطیح نیا رد ياهفرح قالخا شزومآ زین و نیودت يارب ییانب گنس ناونعهب ار هدنریگشزومآ و هدنهدشزومآ
 .تسا هداد داهنشیپ یشزومآ يزیرهمانرب
 دنیارف رد قالخا تیاعر روآمازلا زکرمت و هجوت رد نایوجشناد و دیتاسا دورو و روضح يارب یباب حتف همدقم نیا
 ار يزاجم شزومآ رد قالخا ياهدک نیودت دیتاسا زا یعمج .تسا يزاجم ياضف رد يریگدای و شزومآ
 راظتنا .دناهدومن رادم قالخا ِقالخ راتفر و لماعت نیماضم رد ییاهدک نیودت و قلخ رد یعس و ِدادرارق هجوتدروم
 و هجوت ،تسا یعامتجا يریذپتیلوئسم تخاسریز هک یقالخا تاکن تیمها هب رظن ناکما اب هورگ ود ره دوریم
 .دنیامن اهدک نیا تاعارم رد تبثم یلماعت
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 يزاجم شزومآ رد دیتاسا یقالخا ياهدک .1
 .دراد مان ياهفرح قالخا هک تسا دوخ ياهفرح راتخاس اب بسانتم یقالخا ياهدک ياراد ینامزاس هعومجم ره

 تیبرت و میلعت تیلوئسم هک يدارفا ناونعهب اههاگشناد دیتاسا و تسا ياهفرح یماظن زین یلاع شزومآ

 ياپ نآ هب و هتشاد یهاگآ يزاجم شزومآ رما رد یملعم ياهفرح قالخا لوصا زا دیاب دنرادهدهع رب ار نایوجشناد

 و هدوب هاگشناد رد يریگدای -یهددای دنیارف تمالس هدننکنیمضت يزاجم شزومآ قالخا تیاعر .دنشاب دنب

 یلکروطهب شزومآ تلاسر .)1( دوشیم نایوجشناد ياهزاین هب تبسن ناسردم ییوگخساپ دهعت شیازفا بجوم

 مربم زاین نآ رد یقالخاریغ ياهراتفر زورب و يزاجم شزومآ رد تاطابترا دازآ نایرج اما تسا قالخا جیورت

 زا يزاجم شزومآ قالخا .دزاسیم یمازلا شیپزاشیب ار يزاجم شزومآ قالخا ياهدک تیاعر هب دیتاسا

 قالخا رب ینتبم ینیناوق هعسوت و دشر ،ياهفرح قالخا هفیظو نیرتمهم و نیلوا .تسا ياهفرح قالخا ياههزوح

 يروانف هرابرد يدیدج یقالخا ياهشلاچ ،يزاجم ياضف رد شزومآ ياهدربراک هعسوت .تسا رظندروم لغش رد

 رثکا رد ثحابم نیرتدیدج زا یکی يزاجم شزومآ قالخا ياهرایعم .)2( تسا هداد شیازفا ار تاعالطا

 ینابم ساسا رب .)3( تسا يزاجم شزومآ ياهطیحم رد یقالخا لوصا تاعارم روظنمهب ناهج ياههاگشناد

 تهج هب ،لوا ؛دنادب یقالخا لوصا تیاعر هب مزلم ار دوخ دیاب دعب ود رد داتسا کی ،یملعم ياهفرح قالخا

 دنادب و دیامن یقالخا لیاضف هب هتسارآ ار دوخ دیاب ،دراد ناریگارف راتفر و راکفا رب هک يراذگریثأت هاگیاج

 تهج هب ،مود .تسا سردم یعقاو راتفر رد اهنآ ندش راکشآ ،تبثم یقالخا ياهشزرا لاقتنا رد شور نیرترثؤم

 ماجنا رد یقالخا لوصا يرثکادح تیاعر اب دیاب ،دراد نایوجشناد یشزومآ ياهزاین ندروآرب لابق رد هک ياهفیظو

 رب دهاوش و تاحیضوت نیا همه .دناسر ماجنا هب وحن نیرتهب هب ار دوخ یشزومآ ياهتیلوؤسم ،ياهفرح فیاظو

 هب تبثم ياهشزرا لاقتنا ،یملعتئیه ياضعا ياهفرح فیاظو زا یکی نوچ هک دنراددیکأت هلئسم نیا

 هب يرتشیب هجوت دیتاسا تسا يرورض تساهنآ رد یناسنا ياهشزرا ندرک ینورد تهج رد شالت و نایوجشناد

 یقالخا تیبرت رد یمهم شقن اهنآ راتفر و قالخا هک دننادب و هتشاد دوخ يراتفر و يدرف قالخا ياههبنج

 ،هاشنامرک یکشزپ مولع هاگشناد شزومآ رد قالخا هتیمک ،تفگ شیپ دراوم هب هجوت اب .)4،5( دراد نایوجشناد

 هب يزاجم شزومآ ياضف رد نانآ یتیبرت شقن و یشزومآ فیاظو شخب ود رد ار دیتاسا هب طوبرم یقالخا ياهدک

 یقالخا لوصا نیا يرثکادح تیاعر تهج رد شیپ زا شیب دیتاسا هک تسا دیما .تسا هدومن نیودت ریز حرش

 .دنشاب ورشیپ و اشوک

Ø دشاب هتشاد رظندم ار لیذ دراوم تسا یضتقم سردم کی: 
 تاعالطا و دشاب اهنآ یصوصخ میرح و يزاجم ياضف رد نایوجشناد یشزومآ رارسا ظفح هب دهعتم .1

 .دنک مالعا ینوناق عقاوم رد ًافرص ار نایوجشناد

 دروم رد یشزومآ تاررقم و نیناوق تیاعر ،يریذپتیلوئسم دننام ياهفرح لوصا تیاعر هب دهعتم .2
 .دشاب نایوجشناد و دوخ
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 .دنک تیاعر ار تلادع و مارتحا ،بولطم تامدخ هئارا دننام تمدخ ناگدنریگقوقح .3
 .دشاب دوخ يونعم و ياهفرح ياهتراهم و شناد ءاقترا هب دهعتم  .4

 .دریگارف ار ینامزاس و يدرف رثؤم طابترا لوصا .5
 .دنک تیاعر و دنادب ار شهوژپ و شزومآ هطیح رد یقالخا لوصا .6

 شزومآ زا و دنک هدافتسا هعماج و ناراکمه و نایوجشناد هب شزومآ رد دوخ شناد رثکادح زا .7

 .دزیهرپب تسین طلسم نآ رب دوخ هک یبلطم

 بیغرت و قیوشت اهیسالکمه هب کمک يارب ار یقالخا و یملع رظن زا تیحالص دجاو نایوجشناد .8

 .دنک

 میهفت يارب ار راکهار نیرتهب و دهد خساپ عقوم هب و هنامرتحم هناماس رد نایوجشناد تالاؤس هب .9
 .دنیزگرب بلاطم

 .دریذپب ار یلامتحا تالاکشا و دشاب هتشاد يریذپداقتنا هیحور .10
 يارب ددعتم ياهرازفا مرن و بتک دیرخ دننام یفاضا ياههنیزه لیمحت زا یلصا عبانم رب هوالع .11

  .دیامن يراددوخ شزومآ

 ،تیموق نوچمه يدراوم و دنک تیاعر ار تلادع نایوجشناد تالاؤس هب ییوگخساپ و شزومآ هئارا رد .12

 .ددرگن اهنآ نیب ضیعبت بجوم تیلم و بهذم ،سنج ،نس

 .دشاب هتشاد رظندم زین ار یقالخا لوصا یملع بلاطم شزومآ رب هوالع کینورتکلا ياهاوتحم رد .13

 .دیامن سیردت يژرنارپ و طاشناب ،باداش .14

 .دنک یفرعم نایوجشناد یلیصحت عطقم و هتشر ،دحاو دادعت اب بسانتم ار عبانم .15
 زیهرپ شنت و سرتسا زا و دنک داجیا نایوجشناد يارب يرکف و یفطاع تینما زا راشرس یطیحم .16

 .دیامن

 .دنک لصاح نانیمطا یشزومآ فادها هب یبایتسد تهج رد بسانم ياهیبایزرا زا هدافتسا اب .17
 ،بذک بلاطم هئارا زا زیهرپ ،یگنهرف -یعامتجا ياهرایعم تیاعر دننام یقالخا و یقوقح ياهرایعم .18

 .دنک تاعارم ار ارتفا و نیهوت زا زیهرپ

 ییوجشناد تامدخ و یشزومآ يربهر ،يریگدای و شزومآ رب یتبثم ریثأت هک یتامادقا و تامیمصت زا .19

 .دیامن تیعبت ،دنراد

 .دنک لماعت هعماج و هاگشناد رب مکاح نیناوق ساسا رب و هنامرتحم ،نشور ياهویش هب نایوجشناد اب .20

 .دیامن تیاعر ار فراعتم ششوپ و رهاظ .21

 قیداصم ،وگتفگ رالات رد ثحب هوحن ریظن( يزاجم ياضف رد ياهفرح قالخا لوصا تیاعر موزل .22

 و یبرم اب سامت هوحن ،نیالنآ سالک رد عقومهب و مظنم روضح ،دیتاسا اب دروخرب هوحن ،یتکازنیب

 .دنک یناسر عالطا نایوجشناد هب ینشور هب ار )یسیونور و بلقت زا زیهرپ ،داتسا
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 رد یشزومآ ياههمانرب دربشیپ تهج نایوجشناد هدنیامن اب رمتسم و رثؤم طابترا يرارقرب تهج .23
 .دهد صاصتخا بسانم نامز ،يرادا تاعاس

 و بسانم ياهاوتحم دیلوت ياههمانرب رب سردم تسا هتسیاش ،شزومآ ندوب يزاجم هب هجوت اب .24

 .دشاب هتشاد یفاک طلست باذج

 هتشاد )...و هژورپ ،مرتنایم ،فیلکت( وجشناد ياهتیلاعف زا يرمتسم دروخزاب و یبایزرا مرتلوط رد .25
 .دشاب

  يزاجم شزومآ رد کینورتکلا ياوتحم دیلوت یقالخا ياهدک .2
 لیمکت يارب يدیلک يازجا تیهام .دیامنیم بلط ار يدیدج رکفت هویش ،يزاجم ياضف شزومآ دیدج يایند

 هنوگچ دنیآرف کی دننک نییعت تاسسؤم هک تسا نآ رگنایب يزاجم ای رود هار زا یشزومآ ماظن کی يزاسهدایپ

 و وجشناد ،داتسا يوس زا بسانم دروخزاب هب زاین یشزومآ دنیآرف و .)6( دش دهاوخ ینابیتشپ و هئارا ،یحارط

 .)2( دراد هعماج

 ناونعهب عقاورد و تسا یشزومآ ياهاوتحم راتخاس و تیفیک هب هجوت ،کینورتکلا شزومآ رد ثحابم نیرتمهم زا

 رگا اوتحم دیلوت هک تسا یهیدب .تسا حرطم کینورتکلا شزومآ هدنهدهئارا زکارم رد ،ور شیپ ياهشلاچ زا یکی

 ییارجا تالکشم نیرتمک ،درادناتسا رب ینتبم یشزومآ ياههاگتسد رد هئارا يارب ،دریگ تروص درادناتسا هیاپ رب

 تسا مزال ،یلک ياهدرادناتسا تیاعر اب هارمه هک تسا يرورض زین هتکن نیا هب هجوت اما ،تشاد دهاوخ رب رد ار

 ناشراک رد ات دنشاب هتشاد زین ار مزال ینف يدنمناوت و رحبت دوخ سورد ياوتحم دیلوت و یحارط رد دیتاسا هک

 .)7( دوشن دراو یللخ

 يزاجم شزومآ لوصا و ینابم اب هاگشناد دیتاسا یمامت يزاسانشآ ترورض رب ددجم دیکأت نمض ،تیاهنرد

 تیفیک هب يدج هجوت ،کینورتکلا شزومآ رما رد تیقفوم دیلک هک ددرگیم دیکأت ،تراهم و شناد کی ناونعهب

 يرورض رایسب و تسا درادناتسا رب ینتبم هدشیحارط ياهاوتحم زا ددجم هدافتسا تیلباق و شزومآ ياوتحم

 ،تفگ شیپ دراوم هب هجوت اب .دوش هتسیرگن یصصخت و یملع ًالماک دیداب مهم نیا هب یشزومآ ماظن رد هک تسا

 ياوتحم تیمک و تیفیک شیازفا روظنمهب هاشنامرک یکشزپ مولع هاگشناد يزاجم شزومآ رد قالخا هتیمک

 یقالخا رما نیا هب تبسن شیپزاشیب یمارگ دیتاسا تسا دیما .تسا هدرک نیودت ریز حرش هب ییاهدک یشزومآ

	دنیامن هجوت

Ø دشاب ریز ياهیگژیو ياراد دیاب کینورتکلا یشزومآ ياهاوتحم: 
 .دهد حیضوت هسلج نآ یشزومآ فادها دروم رد هسلج ره يادتبا رد .1
 .دشاب هتشاد يرصب تیباذج و ییابیز کینورتکلا ياوتحم .2

 عبانم ،سرد حرط ،یشزومآ مولوکیروک ساسا رب و اطخ زا يراع ،ربتعم یتسیاب کینورتکلا ياوتحم .3

 .دشاب یشزومآ فادها رب ینتبم و زورهب و ربتعم
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 دیلوت يونعم و يرکف تیکلام ظفح اب تروص نیا ریغ رد ،دوش  هیهت داتسا طسوت کینورتکلا ياوتحم .4

 .ددرگ هئارا هدننک

 .دوش تیعبت يزاجم تاطابترا و يروانف زا هدافتسا يروشک ياهتسایس زا اوتحم دیلوت رد .5

 تالیصحت ،یگداوناخ مان و مان لماش ناگدنروآدرگ لماک تاصخشم تسا مزال کینورتکلا ياوتحم رد .6

 .ددرگ رکذ

 لمع هب ینادردق و رکشت دناهتشاد تکراشم نآ هیهت  رد هک يدارفا هیلک زا دیاب کینورتکلا ياوتحم رد .7

 .دیآ

 ناگدنهد هئارا و ناگدنروآدیدپ هدهع هب ياهفرح دهعت لوصا و يونعم تیکلام قح تیاعر تیلوئسم .8
 .تسا کینورتکلا ياوتحم

 ظوفحم هاشنامرک یکشزپ مولع هاگشناد و نآ هدنروآدیدپ يارب کینورتکلا ياوتحم يونعم تیکلام قح .9

 زا هزاجا بسک هب طونم ،رگید ياهنامزاس و یقوقح ای یقیقح صاخشا طسوت نآ زا هدافتسا و تسا

 .تسا ناگدنروآدیدپ

 :دنریذپب ریز ياه هنیمز رد ار دوخ اب طبترم شخب تیلوئسم دیاب کینورتکلا ياوتحم ناگدنروآدیدپ  .10

 اوتحم رد جردنم بلاطم تحص )فلا

 روشک یصاصتخا و یمومع یقالخا ياهامنهار هب يدنبیاپ))ب

 اوتحم رد یلامتحا عفانم ضراعت دوجو مدع راهظا )ج

 اهمشچ ندناشوپ ،دوشن درف ییاسانش هب رجنم هک دشاب ياهنوگهب دیاب دارفا ملیف ای سکع زا هدافتسا .11

 .دشاب هدش ذخا درف زا یبتک هناهاگآ تیاضر هکنآ رگم دنکیمن تیافک ییاهنتهب

 رثؤم اهنآ يریگمیمصت رد دناوتیم هک یتاعالطا یمامت زا ار دارفا نیا تسا فظوم اوتحم هدنروآدیدپ 1-11

 .دزاس هاگآ یبسانم وحن هب ،دشاب

  نایوجشناد یقالخا ياهدک .٣

 شزومآ ،یهاگشناد زکارم هفیظو نیرتمهم هچرگ .دناهعماج ره رد یناسنا ياههعومجم نیرتمهم زا نایوجشناد

 ياهییاناوت ندرک افوکش ،یگنهرف و یقالخا ياهشزرا جیورت و لاقتنا اما ،تسا ياهفرح تراهم و شناد و ملع

 زکارم رد مهم فیاظو رگید زا ناوتیم ار يرکف و يراتفر ،یفطاع ،یتیصخش دشر هب کمک و یعامتجا و يدرف

 و تارییغت شوختسد ینامز رتسب ریس و یخیرات روطت اب بسانتم يوگلا و يریگدای و شزومآ .درمشرب یهاگشناد

 ،یشزومآ قالخا دعب هس زا ناوتیم ار ییوجشناد قالخا ،دوجوم تایبدا هعلاطم ساسا رب .تسا هدوب تالوحت

 روشک یلاع شزومآ ياضف ،19-دیووک يرامیب عویش يادتبا زا .درک یسررب یعامتجا -يدرف و یشهوژپ

-دیووک يریگهمه .تسا هدرک وربور يدیدج طیارش اب ار دیتاسا و نایوجشناد و تفرگ رارق ریثأت تحت	تدشهب

 انورک عویش زا شیپ ات هک یعوضوم ،درک انشآ »نیالنآ شزومآ« هلوقم اب شیپزاشیب ار روشک نایوجشناد 19
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 نیا .دوب هتفرگن رارق یلاع شزومآ نایدصتم و اههاگشناد نالوئسم یتح و نایوجشناد هجوتدروم يدج تروصهب

 یگدنز ياههنیمز همه رد قالخا لوصا تیاعر هزورما .تسا هتشاد هارمه هب یبیاعم و ایازم یشزومآ نیون هویش

 رایسب شقن قالخا شرورپوشزومآ رد ،نیاربانب ؛تسا رشب یگدنز یساسا دنیارف زین شزومآ .دراد یمهم هاگیاج

 نایوجشناد و مرتحم دیتاسا طسوت يزاجم شزومآ هزوح رد یقالخا تادهعت و تاظحالم .دراد يرثؤم و مهم

 و تخانش مزلتسم یمارگ نایوجشناد يوس زا قالخا تیاعر هکاجنآزا .تسا رادروخرب ياهژیو تیمها زا یمارگ

 بوچراچ نتشاد نیاربانب تسا يزاجم شزومآ هزوح رد یقالخاریغ و یقالخا راتفر قیداصم زا نانآ یهاگآ

 یپ هب تبسن ات دهدیم ار ناکما نیا نایوجشناد هب يزاجم شزومآ قالخا ياهدک اب ییانشآ زین و نودم یقالخا

 هاگشناد ،تفگ شیپ دراوم هب هجوت اب .دنشاب هتشاد یقالخا تیساسح و یهاگآ شیپزاشیب دوخ راتفر ياهدمآ

 زا هاگشناد تاراظتنا زا ینشور نایب هئارا روظنمهب ار رضاح يزاجم شزومآ یقالخا ياهدک هاشنامرک یکشزپ مولع

 تسا دیما .تسا هدرک نیودت ریز حرش هب نانآ یصخش ياهراتفر و يزاجم شزومآ لئاسم اب هطبار رد نایوجشناد

 .دنشوکب یقالخا لوصا نیا يرثکادح تیاعر رد شیپزاشیب یمارگ نایوجشناد هک

Ø دیامن تاعارم ار لیذ دراوم ،يزاجم شزومآ رد تسا هتسیاش وجشناد: 
 .دنک تیاعر يزاجم تاسلج نامز رد ار یگنهرف و یعامتجا ،یهاگشناد تانوئش و قالخا .1
 یبسانم نامز تیریدم هدش هئارا بلاطم هعلاطم و فیلاکت ماجنا ،يزاجم سالک رد روضح صوصخ رد .2

 .دشاب هتشاد

 میرح و دشاب هتشاد هدنزاس لماعت ،هتشاذگ مارتحا نارگید و دوخ هب کینورتکلا شزومآ هطیح رد .3

 .دیامن تاعارم ار نایوجشناد و دیتاسا یصخش

 فظوم دراذگ كارتشا هب نارگید اب ار نیالنآ هسلج رد هدشهئارا بلاطم دراد دصق وجشناد هکیتروصرد .4

 هب مادقا يو تقفاوم تروص رد و هتشاذگ نایم رد داتسا اب لبق زا صوصخ نیا رد ار دوخ میمصت تسا

 .دیامن لمع نیا

 تسا دوخ شالت لصاح هک ار یفیلاکت و دنک لمع هناقداص ،اهنومزآ هب ییوگخساپ و فیلاکت ماجنا رد .5

 .دیامن هئارا

 .دنکن هدافتسا نیریاس هب یسردریغ ياهاوتحم لاسرا يارب یهاگشناد هناماس زا .6
 .دنک تیاعر نآ ناگدنهدهئارا و ناگدنروآدیدپ يارب ار کینورتکلا ياوتحم يونعم تیکلام قح .7

 .دشاب هتشاد لاعف تکراشم یسالک و یهورگ ياهتیلاعف و اهثحب رد .8
 .دنکن داجیا یللخ طبترم دراوم و اهنومزآ ،يزاجم ياضف رد یشزومآ سالک دنور رد .9

 .دشاب هتشاد داتسا هب هدش هئارا بلاطم صوصخ رد بسانم دروخزاب تسا هتسیاش .10

 کینورتکلا نومزآ یقالخا ياهدک .4
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 و تسارجا لاح رد یللملانیب حطس رد ،طخرب ياهنومزآ و يزاجم شزومآ هک تسا ههد ود هب بیرق نونکا

 شزومآ عون نیا زا هدافتسا هچرگا .تسا هدشزاغآ يزاجم شزومآ يرازگرب تمس هب یملع هعماج تکرح

 رد ییارجا دنت بیش ،19 -دیووک يریگهمه عورش ،تسا زایندروم يرواّنف هیهت و بسانم يزاسرتسب دنمزاین

 ثحبدروم رضاح لاح رد هچنآ .تسا هتخاس ریزگان ار هعسوتلاحرد ياهروشک رد یتح اهنومزآ نیا يرازگرب

 دادنورب شجنس رازبا ناونعهب ،اهیبایزرا زا عون نیا جیاتن هب ندیشخب رابتعا ،تسا یهاگشناد هعماج ینارگن و

 هب تبسن طخرب ياهنومزآ تیساسح هب هجوت اب .تسا روشک یلاع شزومآ ماظن هزوح رد یشزومآ ياهدنیارف

 روظنمهب ار طخرب ياهنومزآ هب طوبرم یقالخا ياهدک هاشنامرک یکشزپ مولع هاگشناد ،يروضح ياهنومزآ

 روظنمهب یمارگ نایوجشناد و دیتاسا تسا دیما .تسا هدومن نیودت ریز حرش هب نایوجشناد و دیتاسا یهاگآ

 شیپزاشیب اهنومزآ نیا یفیک و یمک ءاقترا تهجرد شالت زین و هطوبرم یقالخا لوصا يرثکادح تیاعر

 .دنهد ناشن دوخ زا یقالخا تیساسح

 :دیتاسا -فلا
 و هدش سیردت بلاطم اب وسمه و یسرد دحاو نآ فادها هیاپ رب و هنالداع یتسیاب اهنومزآ تالاؤس .1

 .ددرگ نیودت و یحارط هدش مالعا عبانم و اوتحم اب قباطم

 .دشاب هتشادن داتسا طسوت نومزآ يراذگراب ماگنه رد یفاضا حیضوت هب زاین و هدوب حضاو دیاب تالاؤس .2

 .دیامن صخشم ار نایوجشناد یملع حطس توافت هک دوش یحارط یعون هب دیاب تالاؤس .3

 .دوش هداد صاصتخا یهد خساپ تهج یبسانم نامز لاوس ره هب .4

 .دشاب یشزومآ مولوکیروک و یسرد دحاو اب بسانتم تالاؤس يدنبمراب و تالاؤس دادعت .5

 .دشاب هدش هیارا کینورتکلا ياوتحم دیاب هدش یحارط تالاوس عبنم .6

 و دشاب یشزومآ ياههمانرب و لصفرس قباطم ثحبم ره تیمها و رادقم ساسا رب دیاب لصف ره يدنبمراب .7

 دوش هدناسر نایوجشناد عالطا هب ًالبق

 رد دوشیم سیردت داتسا دنچ طسوت كرتشم روطهب هک یسورد رد دیتاسا يدنبمهس زا دیاب وجشناد .8

 .دوش هاگآ هسلج نیلوا

 هتشاد نانیمطا و دنیامن یناسرعالطا نایوجشناد هب ار اهنومزآ يرازگرب تاررقم دیتاسا تسا هتسیاش .9
  .تسا هاگآ دوخ قوقح زا وجشناد ،نومزآ يرازگرب نیح رد لالتخا تروص رد ،دنشاب

 :نایوجشناد -ب
 ياهاضف رد ار اهنآ خساپ ای نومزآ تالاؤس دننام یشزومآ ياهاوتحم یگنامرحم تسا مزال وجشناد -1

 .دیامن تاعارم يزاجم

 .دشاب اهیبایشزرا و اهنومزآ تالاؤس يوگخساپ ًاصخش وجشناد -2

 و ناحتما رد تکرش مدع تهج يرازفامرن و يرازفاتخس تالکشم و تاررقم هب لهاجت و ضرامت زا -3

 .دنک زیهرپ ددجم نومزآ تساوخرد
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