
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

یعامتجا  روما  تنواعم  هنازور  زکارم  ییاشگزاب  هوحن  مهم - عوضوم   : 

مارتحا مالس و  اب 

، هنازور زکارم  شخب  رد  نامزاس  تامدـخ  یجیردـت  ییاشگزاب  تهج  يزیر  همانرب  هب  هجوت  اـب  دـناسر  یم راضحتـسا  هب 
دییامرف روتسد  تسا  دنمشهاوخ  لاسرا و  روضح  هب  لـیذ  دراوم  قبط  یعامتجا  هزوح  یصصخت  زکارم  همانشخب  هلیسونیدب  

.دوش یناسر  عالطا  یضتقم  وحن  هب  دراوم 

زکارم هداوناخ ،  كدوک و  یشزومآ  یتیامح –  زکارم  لماش : یعامتجا  ناگدید  بیسآ  روما  رتفد  هنازور  زکارم  تیلاعف   
دیووک 19 يرامیب  عویش   نامز  رد  نیون  هار  رهم و  يادن 

رد 19 - دیووک هب  التبا  يدج  رطخ  اب  هنازور  زکارم  ناسانشناور  ناراکددم و  زا  معا  یمومع  تامدخ  شخب  نانکراک  هکنیا  هب  هجوت  اب 

ریگاو ياه  يرامیب زا  يریگـشیپ  هتیمک  يوس  زا  هرداص  یتشادهب  ياه  لکتورپ اه و  همانـشخب هیلک  اذل  دنتـسه  هجاوم  راک  طیحم 

.دنیامن تیاعر  تسیاب  یم  ار  نامزاس 

: دنیامن زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  زکارم  لیذ  دراوم  ندومن  ظاحل  اب  تسا  هتسیاش  یتشادهب  نیزاوم  تیاعر  نمض  نینچمه 

 : دورو شریذپ و   عوضوم 

طسوت رودقملا  یتح   ) سانشناور ای  راکددم و  راتـسرپ ، طسوت  دورو  ودب  رد  نیعجارم  ناکدوک و  ینیلاب  هنیاعم  ای  تیزیو  - ۱
(. یسامتریغ جنس  بت 

تامادقا ینامرد و   زکارم  اب  تقو  عرسا  رد  سامت  یسفنت ) تالکـشم  بت ،  هفرـس ،   ) يرامیب مئالع  هدهاشم  تروص  رد  - ۲
.مزال

 . بسچرب بصن  و  یکیزیف )  یعامتجا ( يراذگ  هلصاف  يراذگ ، هطقن  - ۳
 . زور لوط  رد  زکرم  يرادا  ياه  شخب  لماک  رمتسم و  ینوفعدض  - ۴

 . ناگدنریگ تمدخ  تساوخرد  دورو و  يرثکادح  هلصاف  تیاعر  رب  دیکات  - ۵
هدش و يدنبنامز  همانرب  قبط  یلقادح و  روضح  تهج  مزال  ریبادـت  ذاختا  هنازور ، نیعجارم  ماحدزا  زا  یهاگآ  تروص  رد  - ۶

.ناتسا هب  عالطا 
هئارا نیعجارم و  ياه  تسد  ندرک  ینوفع  دض  رب  تراظن  يدورو و  برد  يولج  تسد  هدننک  ینوفع  دـض  هدام  ندادرارق  - ۷

هب دورو  ماگنه  رد  نیعجارم  هب  يرتم ) مین  کی و  هلـصاف  تیاعر  مدع  هب  ندوب  كوکـشم  تروص  رد  کسام  هئارا   ) کسام
.زکرم

.ددرگ تیاعر  رتم  ود  ات  رتم  مین  کی و  هلصاف  هک  يا  هنوگ  هب  سانشراک  عجارم و  نیب  یلدنص  نامدیچ  - ۸
.ناگدنریگ تمدخ  هب  يدرف  تشادهب  تیاعر  شزومآ  - ۹

.زکرم رد  نآ  بصن  یتشادهب و  تاکن  اه و  تسد  نتسش  هوحن  تلفمپ  رنب و  هیهت  - ۱۰
زکرم رد  مرگ  ياذغ  هئارا  زپ و  تخپ و  مدع  - ۱۱

.دوش هدافتسا  ناویل و .....  دننام  فرصم  راب  کی  فورظ  زا  موزل  تروص  رد  - ۱۲

: شزومآ عوضوم 
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فده ياه  هورگ اب  ینفلت  سامت  يزاجم ، شزومآ  قیرط  زا  یمومع  تشادهب  یتبقارم و  دوخ  ياه  شزومآ  هئارا  - ۱
یناور ياهراشف  شهاک  سرتسا و  بارطضا ، شهاک  لرتنک و  تهج  مزال  ياه  شزومآ  هئارا  - ۲

يدنب نامز دودحم و  دادعت  اب  شزومآ  یعامتجا ، يراذگ  هلصاف تیاعر  اب  شزومآ  یهورگ ، ياه  شزومآ  هب  زاین  تروص  رد  - ۳
( .ددرگ تیاعر  يرتم  هلصاف 1/5  رثکادح  ) هدش

.تسا عونمم  نامزاس  ریگاو  ياه  يرامیب زا  يریگشیپ  هتیمک  مالعا  ات  یهورگ  ياه  تیلاعف اه و  هرواشم ماجنا  - ۴

: تیامح عوضوم 

نانآ ياه  هداوناخ فده و  هورگ  زا  تیامح  يارب  دنمفده  صاخ و  تامادقا  يارجا  لاعف و  يراکددم  دربشیپ  - ۱
بیسآ لرتنک  تهج  یعامتجا  يوگتفگ  تیوقت  - ۲

تامادقا ندوب  شخبرثا  يارب  وگتفگ  نانیمطا و  داجیا  قیرط  زا  يزاسدامتعا  - ۳
نادنمزاین لزنم  برد  رد  نآ  عیزوت  نیریخ و  ياه  کمک بلج  تاموزلم و  ریاس  ییاذغ و  داوم  یفاک  نیمأت  زا  نانیمطا  - ۴

هلحم صاخ  ياهزاین  نیمأت  يارب  روحم  هلحم  یلحم ، تاراکتبا  تامادقا و  - ۵
نآ عیزوت  یتشادهب و  مالقا  نیمات  تهج  نیریخ  تکراشم  بلج  - ۶

اب زکرم  لاعف  ياه  تعاس  رد  لماک  تروص  هب  زکرم  رد  سانـش  ناور  یعامتجا و  راکددـم  ینف و  لوئـسم  بترم  روضح  - ۷
 . یتشادهب تاکن  لماک  تیاعر 

یتشادهب تاکن  تیاعر  اب  يروضح  تروص  هب  موزل  تروص  رد  هدنورپ  ياراد  نایوجددـم  اب  يا  هرواشم تاسلج  يرازگرب  - ۸
( اه تسد ندرک  ینوفع  دض  وجددم ، سانشراک و  طسوت  کسام  زا  هدافتسا  )

ياضعا ای  وجددم و  روضح  يروف و  هلخادم  زاین  هک  ییاه  هدنورپ رد  ناشیا  هب  هرواشم  هئارا  نایوجددم و  اب  ینفلت  سامت  - ۹
.تسین زکرم  رد  ناشیا  هداوناخ 

نتشاد کسام ، زا  هدافتسا  لزنم ، رد  ندش  ییاریذپ  زا  يراددوخ   ) یتشادهب دراوم  لماک  تیاعر  اب  لزنم  دیدزاب  ماجنا  - ۱۰
( دلیش شکتسد و 

زا دعب  نایوجددم  يرارطضا  دراوم  هب  ییوگخساپ  ناکما  تهج  ناسانشراک  لیابوم  يور  رب  زکرم  میقتسم  نفلت  لاقتنا  - ۱۱
.زکرم ندوب  لاعف  تعاس 

 : دشاب رظن   دم  ریز  دراوم  دیووک 19   سوریو  عویش  نامز  رد  یعامتجا  سناژروا  ياه  تیلاعف  همادا  صوصخ  رد 

.دشاب زکارم  رد  شریذپ  نودب  لحم و  رد  رودقملا  یتح  یهدناماس  تسیاب  یم یعامتجا  سناژروا  تالخادم  رد  - ۱
هاگیاپ یعامتجا و  سناژروا  نفلت  طخ  رایـس ، تامدـخ  ياهوردوخ  میت و  نینچمه  یعامتجا و  سناژروا  زکارم  نانکراک  - ۲

زا هدش  مالعا  یتشادهب  ياه  لکتورپ  دیاب  نانچمه  ناگدنریگ  تمدخ  اب  رمتسم  طابترا  هب  هجوت  اب  یعامتجا  تامدخ  ياه 
. دنیامن تیاعر  تقد  هب  ار  نامزاس  ریگاو  ياه  يرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  يوس 

تهج رمتـسم  تروص  هب  تسد ).... ، هدننک  ینوفعدـض  عیام  دلیـش ، کسام ،  ) یتشادـهب مزاول  نداد  رارق  رایتخا  رد  - ۳
تروص هب  هک  ینیعجارم  صوصخ  رد   . دشاب یم  يرورـض  تقوم ) يرادهگن  شخب  نیعجارم  هژیو  هب    ) نیعجارم نانکراک و 

کی و هلصاف  تیاعر  مدع  ای  يرامیب و  مئالع  هب  ندوب  كوکشم  تروص  رد  کسام  هئارا  دنیامن  یم تفایرد  ار  تامدخ  هنازور 
.تسا یمازلا  يرتم  مین 

اه و هسسوم  یعامتجا ، يراکددم  ياه  کینیلک   : لماش نانز  هداوناخ و  يزاسدنمناوت  رتفد  هنازور  زکارم  تیلاعف  هوحن   

یتسیزهب ياه  عمتجم

.دوش میظنت  یتشادهب  دراوم  تیاعر  اب  تمدخ  لحم  ياضف  ناگدنریگ و  تمدخ  دادعت  هب  هجوت  اب  يراک  تعاس  - ۱
.دنبای روضح  زور  ره  رد  نانکراکزا  موس  ود  ات  رثکادح  - ۲

میظنت يروط  یهد  تبون  ياه  نامز  لامعا و  يروضح  ياه  شریذپ رد  تیدودـحم  کینیلک ، یکیزیف  ياضف  هب  هجوت  اب  - ۳
.دوش  يریگولج  هبحاصم  راظتنا  رد  دارفا  ماحدزا  زا  هک  دوش 

.دوش ماجنا  اضف  بسانم  هیوهت  نینچمه  و  زیم و .....  یلدنص و  زا  معا  هدش  هدافتسا  لیاسو  طیحم و  ینوفعدض  - ۴
.دنوش مزلم  اه  تسد ینوفعدض  کسام و  زا  هدافتسا  هب  نانکراک  نیعجارم و  - ۵

لقادح تسیاب  یم رواشم  ای  سانـشناور  ای  یعامتجا  راکددـم  ره  يروضح  ياه  هبحاصم هرواشم و  نیب  ینامز  هلـصاف  - ۶
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.دوش مادقا  لیاسو  ینوفعدض  هبحاصم و  قاتا  ياوه  هیوهت  هب  تبسن  هلصاف  نیا  رد  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  هقیقد  تسیب 
.دوش تیاعر  صوصخ  نیا  رد  یمالعا  ياه  لکتورپ هب  هجوت  اب  تامدخ  هئارا  نامز  رد  یکیزیف  هلصاف  - ۷

.دننک هدافتسا  دوخ  یصخش  راکدوخ  و  ملق   زا  تسیاب  یم  ناگدننک  هعجارم  موزل  تروص  رد  - ۸
- یـصخش تظفاحم  لوصا  لماک  تیاعر  اب  یعامتجا  راکددـم  يروف ، مادـقا  دـنمزاین  صاـخ و  دراوم  زورب  تروص  رد  - ۹

 . دشاب یم  دیدزاب  ماجنا  هب  زاجم  یتشادهب 
دراوم رد  رگم   ) ناکما دح  ات  هد ، راذ شـ ـ گاو زکارم  هب  ناش  هد ـ نورپ هک  یناگد  ـ نریگ تمد تمال خـ ـ ـس ظفح  روظنم  هب  - ۱۰

 . تسا نانآ  يارب  ینفلت ) دصر  هرواشم و   ) يروضحریغ تامدخ  هیارا  رب  دیکات  يرورض )

.دشاب یم عونمم  نامزاس  ریگاو  ياه  يرامیب زا  يریگشیپ  هتیمک  مالعا  ات  یهورگ  ياه  تیلاعف اه و  هرواشم ماجنا  - ۱

هداوناخ هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  : ناناوجون ناکدوک و  روما  رتفد  هنازور  زکارم  تیلاعف   

: تهج كدوکدهم  رد  غالبا  خیرات  زا  كدوک  ياهدهم  ینف  لوئسم  ریدم و  روضح  - ۱

كدوکدهم ندرک  ینوفعدض 
مزال یتشادهب  تادیهمت  داجیا 

يزاجم ياه  شزومآ هئارا  یگنهامه 
دیدج  لاس  مان  تبث زاغآ 

دهم ییاشگزاب  زا  لبق  لنسرپ  شزومآ 

.دوش ماجنا  قوف  تامدخ  يرادا  يورین  موس  ود  رثکادح  اب  يرادا  روما  ماجنا  تهج  یناسنا  يورین  موزل  تروص  رد  - ۱
يریگولج هتـسب  ياضف  رد  دارفا  ماحدزا  زا  هک  دوش  ماجنا  يا  هنوگ هب  یهد  تبون  قاـتا و  ياوه  هیوهت  یکیزیف ، هلـصاف  - ۲

.دوش
.دنشاب هتفرگارف  یتسرد  هب  ار  نآ  زا  هدافتسا  هوحن  هدوب  شکتسد  کسام و  هب  زهجم  یگمه  نانکراک  - ۳

.دشاب هتفرگ  رارق  كدوک  دهم  نانکراک  ناعجارم و  رایتخا  رد  تسد  هدننک  ینوفع  دض  داوم  - ۴
رد دنـشاب و  یمن كدوک  شریذپ  هب  زاجم  هجوچیهب  كدوک  ياهدهم  دیووک 19 ،  يرامیب  زا  یـشان  یناج  تارطخ  لیلدب  - ۵

ياه همانشخب تسا  یهیدب  درک .  دنهاوخ  دروخرب  هناعطاق  اه  نآ اب  ناتسرهش  ناتسا و  یتسیزهب  رما ، نیا  زا  فلخت  تروص 
دهاوخ مالعا  اهناتسا  هب  هتیمک  نیا  قیرط  زا  انورک  يرامیب  تیریدم  یلم  داتـس  غالبا  تروص  رد  ناکدوک  شریذپ  یگنوگچ 

.دش  
 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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: 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 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

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

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

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