
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

زکارم   نانکراک  نکتخر  قاتا  يامنهار  عوضوم   :  

؛  مارتحا مالس و  اب 

یمومع يدرف و  تمالـس  رد  هعماج  یعمجت و  زکارم  لباقتم  ریثات  هب  تیاـنع  اـب  دیووک 19 و  يرامیب  عویـش  اب  نامزمه 
نانکراک و هداوناخ   زکارم ، میقم  ناگدنریگ  تمدخ  تمالس  ظفح  لرتنک و  رد  یتشادهب  لوصا  تیاعر  تیمها  هب  رظن  زین  رگیدکی و 

روتسد تسا  دنمشهاوخ  .دنروآ  لمع  هب  مزال  مادقا  لیذ  هحورـشم  دافم  تیاعر  هب  تبـسن  یعمجت  زکارم  یمامت  تسا  مزال  هعماج 
.ددرگ  تراظن  غالبا و  همانشخب  نیا  لومشم  زکارم  هب  یضتقم  وحن  هب  بتارم  دییامرف 

: همانشخب نیا  لومشم  زکارم  - فلا

یتبقارم یشخبناوت  زکارم  اه ، هاگراوخریش دننام  نامزاس  ششوپ  تحت  هنازور  يزور و  هنابش  یتماقا  زکارم  یمامت  لماش 
 ، تدم نایم  یتماقا  زکارم  تبثم ،  هاگشاب  هنابش ،  هانپرس  يرذگ ،  زکارم  نمزم ، یناور  نارامیب  نادنملاس و  تیلولعم ، ياراد  دارفا 

ناکدوک و ياه  هناخ یتیامح ، يدـیلوت  ياـههاگراک  ، يزومآ هفرح  هنازور ، زکارم  رادـم ، ناـمرد  عاـمتجا  زکارم  هدام 16 و  زکارم 
.دشاب یم  ...و  کچوک  ياه  هناخ  ناناوجون ، 

نانکراک :  نکتخر ) ) سابل ضیوعت  قاتا  فیرعت  ب -         

هب مادقا  هتفای و  روضح  نآ  رد  زکرم  زا  جورخ  ماگنه  شخب و  هب  دورو  زا  لبق  نایاقآ ، اهمناخ و  کیکفت  هب  نانکراک  یمامت  هک  یقاطا 

.دنیامن   یم  زکرم  راک  سابل  ینوریب و  سابل  ضیوعت 

: فادها   - پ

هعماج نانکراک و  هداوناخ  یعمجت ،  زکارم  تشادهب  لرتنک    _ 

اه شخب  لخاد  هب  نوریب  طیحم  زا  يرامیب  لاقتنا  از و  يرامیب مسیناگراورکیم  هنوگره  جورخ  دورو و  زا  تعنامم   - 

هعماج اه و  هداوناخ  هب  زکرم  طیحم  زا  يرامیب  لاقتنا  از و  يرامیب مسیناگراورکیم  هنوگره  جورخ  دورو و  زا  تعنامم  - 

: نکتخر طیارش  تیعقوم و  ت -      

روضح نآ  رد  یلصا  ياه  شخب ای  شخب  هب  دورو  زا  لبق  نانکراک  هک  يروط  هب  هتـشاد  رارق  زکرم  يرادا  دحاو  رد  یتسیاب  قاتا  نیا  - 

.دنبای

دشاب . زکرم  نانکراک  زا  کی  ره  يارب  مرف  سابل  ینوریب و  ياه  سابل  هژیو  ازجم  دمک  ود  ياراد  یتسیاب  قاتا  ره  - 
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 . دشاب سرتسد  رد  قاتا  زا  جورخ  زا  دعب  هلصافالب  تسد  ینوفع  دض  داوم  - 

.دشاب سرتسد  رد  شخب  هب  دورو  زا  لبق  کسام  شکتسد و  - 

.دوش هتشاذگ  قاتا  رد  لادپ  ياراد  راد و  برد  هلابز  لطس  - 

.دشاب هتشاد  ار  هدننک  ینوفعدض  داوم  اب  هرمزور  تقاظن  تیلباق  هک  دشاب  يداوم  زا  قاتا  فک  -

 : اه شخب  هب  جورخ  دورو و  نامز  رد   نانکراک  تهج  ارجالا  مزال  تاکن  تیاعر  ث-      

.تسا عونمم  نکتخر  هب  نانکراک  زا  ریغ  هقرفتم  دارفا  دورو  - ۱
.دنوش وشتسش  نوباص  ناور و  بآ  اب  دیاب  تروص  اه و  نخان اه ، تسد نکتخر  هب  دورو  زا  لبق  - ۲

.دشاب یم عونمم  نکتخر  قاتا  رد  اهوم  ندرک  زیمت  ندرک و  هناش  - ۳
دورو اه و  يرپسا  یتشادهب ، یشیارآ  ياهردوپ  یشیارآ ، داوم  سمادآ ، هارمه ، نفلت  هناش ، لامتسد ، هکس ، دیلک ، ندروآ  - ۴

.دشاب یم عونمم  شخب  لخاد  هب  یصخش  لیاسو  هنوگره 
.دشاب یم عونمم  نکتخر  قاتا  رد  ندروخ  ندیماشآ و  - ۵

نایاقآ رد  شفک و  راولـش و  وتنام ، هعنقم ، دـننام   اه  مناخ  رد  ور  ياه  سابل  لـماش  زکرم  زا  نوریب  ياـه  شـشوپ هیلک  - ۶
.دوش هدیشوپ  مرف  سابل  ضیوعت و  دیاب  شفک  راولش و  نهاریپ 

.دوش هدافتسا  تسا  یصاصتخا  زین  درف  ره  يارب  هک  زکرم  صوصخم  ياه  ششوپ اه و  شفک زا  اه  شخب  رد  - ۷
وشتسش هناگادج  روط  هب  ییوشسابل  نیشامرد  هلصافالب  هدروآ  نوریب  راک  زا  دعب  ار  ظفاحم  ياه  شـشوپ  ای  مرف  سابل  - ۸

.ددرگ بانتجا  زکرم  نینکاس  لیاسو  یصخش و  ياه  سابل اب  نآ  ترواجم  زا  دیهد و 
.دوش يراددوخ  زیمت  هسبلا  رانکرد  هدولآ  شفک   ، سابل ندادرارق  زا  - ۹

زا ناشیا  یصخش  لیاسو  ندومن  جراخ  هب  تبسن  ًاعیرـس  دراد  ار  ریگاو  يرامیب  مئالع  نانکراک  زا  کی  ره  هک  یتروصرد - ۱۰
.دوش مادقا  طیحم  ندرک  ینوفعدض  نکتخر و  قاتا 

: دیاب نانکراک  مرف  ياه  سابل  سنج  - ۱۱

.دنکن دازآ  دوخ  زا  هرذ  دشاب و  ناتک  یخن  سنج  زا 
.دشاب يزاس  كاپ  لباق  یتحار  هب 

.دشاب هتشادن  یکیرتکلاراب 
.دنکن بذج  دوخ  هب  ار  اه  مسیناگرا  ورکیم 

.دشاب مواقم  ییایمیش  داوم  ربارب  رد 

: هجوت لباق  تاکن  ج-

زا هدافتـسا  دوش و  هدناشوپ  بسانم  ناگ  اب  ندـب  لک  یـصصخت  ياه  لمعلاروتـسد هب  هجوت  اب  يرامیب  عویـش  نامز  رد  - ۱ 

.دوش ماجنا  هدش  غالبا  یتشادهب  ياه  لمعلاروتسد قبط  شکتسد 

.دنرادن ار  نکتخر  قاتا  لخاد  هب  هدش   فرصم  کسام  ندرب  هزاجا  نانکراک  -2 

.دوش هداد  شزومآ  نانکراک  هب  نآ  مادهنا  ندیشوپ و  هوحن  کسام ، زا  هدافتسا  موزل  تروص  رد  - 3

.دوش مادقا  قاتا  طیحم  ینوفعدض  تفاظن و  هب  تبسن  تفیش  ره  رد  - 4
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لیاسو ریاس  زا  هدافتـسا  رد  یتشادـهب  تاکن  .تسین  زاجم  دـنب  ندرگ  تعاس و  رتشگنا ، ریظن  تـالآرهاوج  زا  هدافتـسا  - 5

دوش تیاعر  مه  کنیع  دننام  یصخش 

سابل ضیوعت  قاتا  تسا  نکمم  هک  کچوک  ياه  هناخ  ناوجون و  كدوک و  ياـه  هناـخ هنازور ، زکارم  دـننام  زکارم  یخرب  رد  - 6

ياه دمک رد  هسبلا  يرادهگن  هب  تبسن  سابل  ضیوعت  يارب  یلحم  صاصتخا  نمـض  نایبرم  تسا  مزال  دنـشاب ، هتـشادن  ازجم 

.دنیامن مادقا  راد  برد  هناگادج 

هدافتـسا هناخ  طیحم  رد  دوخ  یـصاصتخا  یـشرفور  ياه  ییاپمد زا  نانکراک  تسا  مزال  ناناوجون  ناکدوک و  ياه  هناخ رد  -7

.دنیامن

.دنوش  هزیکاپ  ینوفعدض و  بترم  روط  هب  نانکراک  هسبلا  هدنرادهگن  ياه  دمک تسا  مزال  - 8

.دشاب یم  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  هدهع  رب  همانشخب  نیا  يارجا  نسح  تراظن و  تیلوئسم 

: 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 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

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

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  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 

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

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  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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