
 

 )یگدنز تبثم (یتسیزهب تامدخ زکارم یشزومآ  هرود تاصخشم مرف                        
  : دک )2  زکارم رد مادقا همانرب یحارط  : شزومآ ناونع 

 بطاخم هورگ زاین دروم رگن هبناج همه ياه همانرب یحارط يارب یگدنز تبثم زکارم نانکراک يدنمناوت )1 : شزومآ لک فاده ا

 نامزاس یتامدخ فادها هب یبایتسد دوبهب )2
 :دنشاب رداق دیاب ناگدنریگ شزومآ :يدرکلمع / يراتفر یشزومآ فادها

 .دنهد حیضوت ار نامزاس توافتم ياه تیلاعف و تامدخ )1

 .دنهد حیشوت  ار اهنآ هب عاجرا هوحن و  هدرب مان ار تامدخ هدنهد هئارا ياه شخب ریاس هب عاجرا زکارم )2

 .دنسیونب ياضعا مامت يارب لماک مادقا همانرب ،نابطاخم یگدنز طیارش و اهزاین ، لاح حرش اب بسانتم )3

 : ناگدننک تکرش یلیصحت هتشر و كردم
 یگدنز تبثم زکارم لمعلاروتسد اب قبطنم : كردم
 یگدنز تبثم زکارم لمعلاروتسد اب قبطنم : هتشر

 : تعاس هب شزومآ تدم
 8 : يرظن
 - : یلمع
 -:يزومآ راک

 : شزومآ عون
 ■ : سیسات زا لبق
 1 : سیسات زا دعب یلیمکت

 :  شزومآ ي اه لصفرس 

 تاعالطا يروآ عمج و عجارم اب طابترا هوحن )1

 یگدنز طیارش و نابطاخم ياضاقت و زاین ییاسانش )2

  مادقا همانرب يازجا یحارط و تامدخ يدنب تیولوا هوحن )3

  مادقا همانرب ندرک دنتسم و حالصا ،ینیبزاب ،يریگ یپ هوحن )4

 :ناگدننک تکرش تمس
 یتسیزهب نامزاس یگدنز تبثم زکارم لنسرپ

  شزومآ يارجا هویش )12
 *:یکینورتکلا         1 : يروضحریغ              *   : يروضح

 : يوتحم هئارا شور )13
    *1يرادینش – يرادید  1 يا هبتاکم  1یشزومآ هاگراک 1 )ینارنخس( سرد سالک
  * 1یکینورتکلا يوتحم نیودت

 :يداهنشیپ سردم یگداوناخ مانو مان  و  طیارش

 :یلیصحت طیارش -
 : یبایشزرا شور )14 : یبرجت طیارش -

 *1یکینورتکلا نومزآ                      1یلمع                    1  یهافش                   * 1یبتک

   : هدننک دیئات یگداوناخ مان و مان
 
  : ینامزاس تسپ ناونع
 

 : خیرات
  
 

 : ءاضما

 یتمه هدیرف :همجرتو  )مهدراهچ و مهدزیس، مهدزاود ، مهدزای، مهد، متشه ، متفه لصف( هداوناخ اب راک یعامتجا يراکددم باتک :يداهنشیپ عبانم
  

 
 

 
 


