
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

نانکراک  هژیو  دیووک 19  هرامش 3  همانشخب  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

زا تبقارم  يریگ و  ـ ـشیپ يارب  نینچمه  نا و  ـ مزاـس یعمجت  زکارم  رد  ـا  نورک يریگ  هـمه  لا  ـ متحا شیازفا  هـب  تـیا  ـ نع بـا       

مادقا لیذ  دراوم  تیاعر  هب  تب  ـ سن دییامرف  روت  ـ سد تسا  دنم  ـ شهاوخ  ، ـد 19 یووک سوریو  لباقم  رد  نامزاس  مرتحم  نارا  ـ کمه

دوخ یعاسم  یمامت  مراد  راظتنا  ناتسا  ریگاو  ياه  يرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سییر  ناونعب  یلاعبانج  زا  .دریذپ  تروص  ـی  ضتقم

یتلود زکارم  هیلک  نانکراک  لومشم  همانـشخب  نیا  تسا  رکذ  نایاش  .دیریگ  راکب  فده  هعماج  ناراکمه و  تمالـس  ظفح  تهج  ار 

.دشاب یم  نامزاس 

.ددرگ یم  وغل  يداع  طیارش  يرارقرب  ات...و  یحیرفت  یگنهرف و  ياهودرا  یشزومآ ،  ياه  هرود  ییامهدرگ ،  هیلک  - ۱
 . دنوش تیاده  یمدرم  تاطابترا  زکرم  هب  يداتس  نیعجارم  هیلک  انوروک  سوریو  راشتنازا  يریگشیپ  يارب  - ۲

، هدننک ینوفعدض  داوم  یمدرم :  تاطابترا  زکرم  نیعجارم  ناراکمه و  نیب  رد  انوروک  سوریو  راشتنازا  يریگـشیپ  يارب   - ۳
ماجنا یبوخب  روکذم  زکارم  ياوه  هیوهت  دیشاب  هتشاد  نانیمطا  دریگرارق و  قوفزکارم  لنسرپ  رایتخارد  شکتسد  کسام و 

.دوش
تسارح هیلقن و  تفاظن ، شخب  يروخ ، اذغ  هناخرادبآ ،  تامدخ  ، هرادا  نانکراک  هژیو  یشزومآ  هرود  کی  تقو  عرـسارد  - ۴

.ددرگرازگرب نانابهگن ) یکیزیف ( 
هژیو ناتـسا   يروانف  هرادا  شزومآ  دحاو  طسوت  دـیووک 19  تبقارم  يریگـشیپ و  عوضوم  اب  يزاجم  شزومآ  هرود  کی  - ۵

.ددرگرازگرب ناریدم  ناسانشراک و  نانکراک ،
يداع طیارش  يرارقرب  ات  یشزرو  هاگشاب  فلتخم ، یشزرو  لیاسو  حوطـس  زا  انوروک  سوریو  راشتنا  زا  يریگـشیپ  يارب  - ۶

.ددرگ لیطعت 
.دوش تقفاوم  دیووک 19  هب  كوکشم  دراوم  رد  نانکراک  یقاقحتسا   یجالعتسا و  یصخرم  اب  - ۷

.دوش هدافتسا   19 دیووک سوریو  تبقارم  هناریگشیپ و  ياه  مایپ  يارب  دوجوم  یناسر  عالطا  ياهولباتزا  - ۸
يداع طیارش  يرارقرب  ات  اهنات  ـ ـسا رد  لک  ناریدم  یمدرم  ياه  تاقالم  اه و  تس  ـ ـشن اه ،  يرادنات  ـ ـسا یگنهامه  اب  - ۹

.ددرگن رازگرب  ناکمالایتح 
تروص هب  یلبق  یهد  تبون  هبا بـا  ـ شم تا  ـ سلج یک و  ـ شزپ ياهنوی  ـ سیمک تا  ـ سلج نیعجارم ، عمجتزا  زیهرپ  يارب  - ۱۰

ددرگ  .  رازگرب  يدارفنا 
ناویل زا  هدافتسا  تروص  رد   . دوش هدافتسا  تاسلج ؛ رد  هژیوب  ؛  یمومع ياه  ناویل  ياجب  فرـصم  راب  کی  ياه  ناویل  زا  - ۱۱

.دوب دهاوخ  درف  دوخ  اب  ناویل  يوشتسش  نانکراک ، طسوت  یصخش 
.دوش زیهرپ  نداد  تسد  زاو  دوش  هدافتسا  یصخش  زامنرداچ  زامناج و  رهم و  زا  - ۱۲

ینوفعدض بترم  روطب  بایغ  روضح و  هاگتـسد  زادرپدوخ و  هاگتـسد  دیلک  هحفـص   ، روسناسآ ریظن  یمومع  ياهاضف  - ۱۳
.دنوش

بآ ریظن  هدننک  ینوفع  دض  داوم  اب  یتشادهب  ياه  سیورـس  يرادا و  ياهاضف  فکو  تالآری  ـ ـش هناخرادـبآ ، حوط  سـ - ۱۴
.دوش هداد  وشتسش  زیمت و  لواژ 

.دوش بانتجا  راکدوخ  ریظن  كرتشم  لیاسو  زا  هدافتسازا  - ۱۵
.دوش هداد  رارق  هتسبرس  فورظ  نورد  زیم  يور  یکاروخ  داوم  - ۱۶

.دوش ماجنا  نادنمراک  دوخ  طسوت  يرادا  لیاسو  زیم و  يور  تفاظن  - ۱۷
.دوش نیمات  نانکراک  دوخ  طسوت  يرادا  لیاسو  ندرک  زیمت  يارب  ینوفعدض  یتشادهب و  لیاسو  - ۱۸
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.دوش يراددوخ  هناخرادبآ  رد  چاکسا   زا  كرتشم  هدافتسا  زا  - ۱۹
یتسیزهب تارادا  داتـس ،  یکیزیف  ياضف  فلتخم  ياه  تمـسق  رد  هدنهد  رادـشه  یتشادـهب و  ياه  مایپ  تسا  مزال  - ۲۰

.ددرگ بصن  زکارم  ناتسرهش و  و  ناتسا  
 

: هب تشونور    

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

نامزاس  تسایر  مرتحم  رواشم  ربش  رتکد  ياقآ  بانج 

يرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

یشخبناوت   کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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