
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

هداوناخ  هبش  ياه  هناخ  رد  تبقارم  تحت  نادنزرف  جورخ  دورو و  همانشخب  عوضوم   : 

مارتحا مالس و  اب 

دنمشهاوخ یـشزومآ ، زکارم  یخرب  ییاشگزاب  زاف  رد   19- دیووک يرامیب  عویـش  زا  هناریگـشیپ  ریبادت  ذاختا  موزل  هب  تیانع  اب       

: دریگ رارق  ارجا  دییات و  دروم  تقد  هب  لیذ  دراوم  دییامرف  روتسد  تسا 

.دشاب يرورض  دراوم  رد  لقادح و  هناخ  زا  نادنزرف  جورخ  دیآ و  لمع  هب  يریگولج  يرورض  ریغ  ياهدمآ  تفر و  زا   - ۱
.تسا عونمم  نادنزرف  باهذ  بایا و  يارب  یمومع  هیلقن  لیاسو  زا  هدافتسا   - ۲

موادت هناخ  زا  جورخ  هب  زاین  شهاک  تهج  نادـنواشیوخ  ناگتـسب و  اب  تبقارم  تحت  نادـنزرف  يریوصت  طابترا  ناکما   - ۳
.دبای

هیلک تیاعر  یعامتجا و  هلـصاف  تیاعر  اب  نادنواشیوخ  ناگتـسب و  اب  نادـنزرف  يروضح  تاقالم  ناکما  ندومن  مهارف  - ۴
.دشاب  ...و  تسد  نتسش  ندرک و  ینوفع  دض  دننام  یتشادهب  ياه  لکتورپ تاکن 

تاکن یعامتجا و  هلـصاف  تیاعر  اب  کیفارت  مک  ددرت و  مک  تاعاس  رد  ناکمالا  یتح نادنزرف  جورخ  تهج  يزیر  همانرب - ۵
.دریگ تروص  یتشادهب 

، دزاس یم يرورـض  ار  هناخ  زا  اه  نآ جورخ  هک  ییاه  ناکم ریاس  ای  راک و  لـحم  هسردـم ، رد  نادـنزرف  روضح  تروص  رد  - ۶
.دش دهاوخ  زین  اه  نآ لماش  لنسرپ ، يارب  تمالس  ءاقترا  تشادهب و  تیاعر  هزوح  رد  یغالبا  ياه  لکتورپ تیاعر 

هتشاد هارمه  هدننک  ینوفعدض  يرپسا  ای  لژ  شکتسد و  کسام ، دیاب  نادنزرف  هناخ  هب  تشگزاب  ماگنه  ات  جورخ  ماگنه  - ۷
.دنیامن هدافتسا  نآ  زا  حیحص  روط  هب  دنشاب و 

.دوش هداد  نادنزرف  هب  هدننک  ینوفعدض  يرپسا  ای  لژ  شکتسد و  کسام ، زا  هدافتسا  هوحن  هنیمز  رد  مزال  ياه  شزومآ - ۸
.دنشاب هتشاد  دوخ  هارمه  یفاضا  کسام  شکتسد و  ًامتح  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  هب  نادنزرف  هیلک  - ۹

هب نادنزرف  لیاسو  نداد  رارق  سابل و  ضیوعت  يارب  یکقاتا  ای  قاتا  ًاحیجرت  یصخشم  ناکم  هناخ  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  - ۱۰
نوریب سابل  یـصخش و  لیاسو  شفک ، يارب  یـصخشم  ياج  نادنزرف  زا  کی  ره  هک  يروط  هب  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  کیکفت 

.دشاب هتشاد  دوخ 
.دوش ینوفعدض  ریرحتلا و ...  مزاول  فیک ، زا  معا  نادنزرف   لیاسو  هیلک  هناخ  هب  تشگزاب  زا  سپ  - ۱۱

.دوش مامحتسا  هناخ  هب  نادنزرف  تشگزاب  زا  سپ  احیجرت  - ۱۲
.دبای موادت  نوباص  بآ و  اب  هیناث  تدم 20  هب  لقادح  اه  تسد هژیو  هب  تروص  تسد و  يوشتسش  رب  دیکأت  شزومآ و  - ۱۳

زا هک  ییاه  یکاروخ رگم  دوش  يراددوخ  یکاروخ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هناخ ، زا  نوریب  ای  هسردـم  رد  تماقا  لوط  رد  - ۱۴
.تسا هتفرگ  رارق  دنزرف  فیک   رد  یتشادهب  روط  هب  لبق  

یمازلا نادنزرف  يارب  هناخ  زا  نوریب  لخاد و  یعامتجا  هلصاف  لوصا  تیاعر  یلک  روط  هب  يرتم و  لقادح 1  هلصاف  تیاعر  - ۱۵
.تسا

.تسا یمازلا  زکارم  رد  هدننک  ینوفعدض  ياه  لولحم لئاسو و  دوجو   - ۱۶
ياهالیو ای  غاب  دننام  یصوصخ  زاب  ياه  ناکم رد  یتشادهب  تاکن  تیاعر  اب  هزور  کی  ياهودرا  يرازگرب  زاین ، تروص  رد  - ۱۷

نادنزرف و ي  هیحور طاسبنا  اوق و  دیدجت  فده  اب  يدرگ  تعیبط يدرونهوک و  ياه  تیلاعف دمآ و  تفر و  لقادح  اب  یـصخش 
.دوش زیهرپ  هفاضا  یندب  ياه  تیلاعف زا  دریذپ و  ماجنا   یعامتجا  يدرف و  ياه  تراهم شزومآ 

ودـب رد  كدوک  هنیطنرق  یتشادـهب و  ياه  لکتورپ تیاعر  رگید ، هناخ  کی  هب  هناخ  کی  زا  نادـنزرف  لاقتنا  تروص  رد  - ۱۸
.تسا یمازلا  دورو 

.میناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت       
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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 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

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

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

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

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

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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