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 یرگراک نیناوق

 13387 : هرامش یمسر ھمانزور :زا سابتقا

 یعامتجا روما و راک ترازو -یرتسگداد ترازو :رامآ عبنم

 29/8/1369 :داجیا خیرات

 

  1369 نابآ 29 بوصم ناریا یمالسا یروھمج راک نوناق نتم

 1369 نابآ 29 بوصم راک نوناق نتم - لوا لصف

 .دنشاب یم نوناق نیا زا تیعبت ھب فلکم یزرواشک و یتامدخ ، یتعنص ، یدیلوت تاسسوم ،اھھاگراک ، نارگراک ،نایامرفراک ھیلک -1هدام

 تساوخرد ھب ایازم ریاس و دوس مھس ، قوقح ، دزم زا معا یعسلا قح تفایرد لباقم رد ناونع رھب ھک تسا یسک نوناق نیا ظاحل زا رگراک -2هدام

 .دنک یم راک امرفراک

 ھب و نالوئسم و ناریدم دنک یم راک یعسلا قح تفایرد لباقم رد وا باسح ھب و تساوخرد ھب رگراک ھک یقوقح ای یقیقح تسا یصخش امرفراک -3هدام

 رد روکذم ناگدنیامن ھک تسا یتادھعت ھیلک لوئسم امرفراک و دنوش یم بوسحم امرفراک هدنیامن دنتسھ هاگراک هرادا راد هدھع ھکیناسک ھیلک مومع روط

 .تسا نماض امرفراک لباقم رد دریذپن ار نآ امرفراک و دیامنب یدھعت دوخ تارایتخا زا جراخ امرفراک هدنیامن ھکیتروص رد دنریگ یم هدھع ھب رگراک لابق

 ، ینامتخاس ، یندعم ، یزرواشک ، یتعنص تاسسوم لیبق زا .دنک یم راک اجنآ رد وا هدنیامن ای امرفراک تساوخرد ھب رگراک ھک تسا یلحم هاگراک -4هدام

 ، ھناخزامن لیبق زا دنا هاگراک ھب قلعتم راک یاضتقا ھب ھک یتاسیسات ھیلک .اھنیا لاثما و یمومع نکاما ، یدیلوت ، یراجت ، یتامدخ ، یربرفاسم ، یربارت

 و یشزومآ زکارم ریاس و یزومآ داوس یاھسالک ، ھناخ تئارق ، یا ھفرح هاگشزومآ ،مامح ،هاگنامرد ، کدوکدھم ، هاگراوخریش ، اھینواعت ، یروخراھان

 .دنشاب یم هاگراک ءزج اھنآ ریاظن و باھذ و بایا لیاسو و هاگشزرو ، نارگراک جیسب و یمالسا نمجنا و اروش ھب طوبرم نکاما

 .دنشاب یم نوناق نیا تاررقم لومشم اھھاگراک زین و نازومآراک و نانآ ناگدنیامن ، نایامرفراک ، نارگراک ھیلک -5هدام

 رابجا ، ناریا یمالسا یروھمج یساسا نوناق متشھ و تسیب و متسیب ، مھدزون لوصا و مود لصا شش دنب و موس و لھچ لصا راھچ دنب ساسا رب -6هدام

 دننام و نابز ، داژن ، گنر و دنرادروخرب یواسم قوقح زا دنشاب ھک ھلیبق و موق رھ زا ناریا مدرم و عونمم یرگید زا یشک هرھب و نیعم راک ھب دارفا

 فلاخم و تسا لیام نآ ھب ھک ار یلغش دراد قح سک رھ و دنراد رارق نوناق تیامح رد ناسکی درم و نز زا معا دارفا ھمھ و دوب دھاوخن زایتما ببس اھنیا

 .دنیزگرب تسین نارگید قوقح و یمومع حلاصم و مالسا

  

 نآ داقعنا یساسا طیارش و راک دادرارق -مود لصف

 تقوم ریغ تدم ای تقوم تدم یارب ار یراک یعسلا قح تفایرد لابق رد رگراک نآ بجوم ھب ھک یھافش ای یبتک دادرارق زا تسترابع راک دادرارق -7هدام

 .دھد یم ماجنا امرفراک یارب

 ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت یعامتجا روما و راک ترازو طسوت دراد رمتسم ریغ ھبنج اھنآ تعیبط ھک ییاھراک یارب تقوم تدم رثکادح -1هرصبت 

 .دیسر دھاوخ

 .دوش یم یقلت یمئاد دادرارق ، دوشن رکذ دادرارق رد یتدم ھک یتروص رد ، دراد رمتسم ھبنج اھنآ تعیبط ھک یئاھراک رد -2هرصبت 

 نوناق نیا رد ررقم تازایتما زا رتمک یئایازم رگراک یارب ھک دوب دھاوخ ذفان یتروص رد نآ یدعب تارییغت اب راک دادرارق رد روکذم طورش -8هدام

 .دیامنن روظنم

 . تسا یمازلا لیذ طیارش تیاعر دادرارق نتسب نامز رد راک دادرارق تحص یارب -9هدام

 .دادرارق دروم تیعورشم - فلا 



 

 

 .دادرارق عوضوم ندوب نیعم - ب 

 .رظن دروم راک ماجنا ای لاوما فرصت رد نیفرط یعرش و ینوناق تیعونمم مدع - ج 

 .دسرب تابثا ھب حالصیذ عجارم رد اھنآ نالطب ھکنآ رگم . تسا راک یاھدادرارق ھیلک تحص رب لصا -هرصبت 

 .دشاب لیذ دراوم یواح دیاب ، نیفرط قیقد تاصخشم رب هوالع راک دادرارق -10هدام

 .دبای لاغتشا نآ ھب دیاب رگراک ھک یاھفیظو ای ھفرح ای راک عون - فلا 

 .نآ قحاول و انبم دزم ای قوقح - ب 

 .اھیصخرم و تالیطعت ،راک تاعاس - ج 

 .راک ماجنا لحم - د 

 .دادرارق داقعنا خیرات - ه 

 .دشاب نیعم تدم یارب راک ھچنانچ ،دادرارق تدم - و 

 .دیامن باجیا ، لحم ای لغش تداع و فرع ھک یرگید دراوم - ر 

 کی و رگراک دزن ھخسن کی و راک هرادا ھب نآ زا ھخسن کی ھک ددرگ یم میظنت ھخسن راھچ رد دادرارق دشاب یبتک راک دادرارق ھک یدراوم رد -هرصبت 

 .دریگ یم رارق رگراک هدنیامن رایتخا رد اروش دقاف یاھھاگراک رد و راک یمالسا یاروش رایتخا رد رگید ھخسن و امرفراک دزن ھخسن

 یلبق راطخا نودب دراد قح نیفرط زا کی رھ هرود نیا لالخ رد دنیامن نییعت راک یشیامزآ هرود مانب ار یتدم رگیدکی قفاوت اب دنناوت یم نیفرط -11هدام

 قوقح تخادرپ ھب مزلم یو دشاب امرفراک فرط زا راک ھطبار عطق ھکیتروص رد دیامن عطق ار راک ھطبار دشاب ھتشاد تراسخ تخادرپ ھب مازلا ھکنآ یب و

 .دوب دھاوخ راک ماجنا تدم قوقح تفایرد قحتسم طقف رگراک دیامن عطق ار راک ھطبار رگراک ھچنانچ و دوب دھاوخ یشیامزآ هرود مامت

 و رھام نارگراک یارب و هام کی رھام ھمین و هداس نارگراک یارب تدم نیا رثکادح دوش صخشم راک دادرارق رد دیاب یشیامزآ هرود تدم -هرصبت 

 . دشاب یم هام ھس الاب حطس صصخت یاراد

 ندش یلم ،رگید ھسسوم رد ماغدا ، دیلوت عون رییغت ، لکش رھ ھب لاقتنا ای شورف لیبق زا ، هاگراک تیکلام عضو رد یقوقح رییغت عون رھ -12هدام

 تادھعت ماقم مئاق ، دیدج یامرفراک و دشاب یمن رثوم ، تسا ھتفای تیعطق ناشدادرارق ھک ینارگراک یدادرارق ھطبار رد ،اھنیا لاثما و کلام توف ،هاگراک

 .دوب دھاوخ قباس یامرفراک قوقح و

 نآ رد ھک دیامن دقعنم یوحن ھب راک ھعطاقم اب ار دوخ دادرارق تسا فلکم هدنھد ھعطاقم ،دبای یم ماجنا ھعطاقم قیرط زا راک ھک یدراوم رد -13هدام

 .دیامن لامعا دوخ نانکراک دروم رد ار نوناق نیا تاررقم یمامت ھک ددرگ دھعتم راک ھعطاقم

 لحم زا ینوناق عجارم یار ربارب ار نارگراک ھب ناراکنامیپ یھدب دنشاب یم فظوم نایامرفراک و هدوب زاتمم نوید ءزج رگراک تابلاطم -1هرصبت 

 .دنیامن تخادرپ ،راک ماجنا نسح تنامض ھلمجنم ،راکنامیپ تابلاطم

 باسح ھیوست ، تقوم لیوحت زا زور 45 نایاپ زا لبق ای و دزادرپب راک عطاقم اب دادرارق داقعنا ھب قوف بیترت فالخ رب هدنھد ھعطاقم ھچنانچ -2هرصبت 

 .دوب دھاوخ نارگراک لابق رد راک ھعطاقم نوید تخادرپ ھب فلکم ، دیامن

  

 راک دادرارق قیلعت - مود ثحبم

 عفر زا سپ و دیآ یم رد قیلعت لاح ھب راک دادرارق ،دوش فقوتم "اتقوم نیفرط زا یکی تادھعت ماجنا یتآ داوم رد روکذم روما ھطساو ھب ھچنانچ -14هدام

 .ددرگ یم رب لوا تلاح ھب )دزم شیازفا و یگتسشنزاب ظاحل زا ( تمدخ ھقباس باستحا اب راک دادرارق اھنآ

 نانآ راک و تمدخ قباوس ءزج ،ھھبج رد نارگراک ھنابلطواد تکرش تدم نینچمھ و )هریخذ و طایتحا ، ترورض ( ھفیظو ماظن تمدخ تدم -هرصبت 

 .دوشیم بوسحم



 

 

 هاگراک زا یتمسق ای یمامت ، تسا جراخ نیفرط هدارا زا نآ عوقو ھک ینیب شیپ لباق ریغ ثداوح زورب ای و ھیرھق هوق ھطساو ھب ھک یدروم رد -15هدام

 دوش یم لیطعت ھک هاگراک زا تمسق نآ ای مامت نارگراک اب راک یاھدادرارق .ددرگ نکمم ریغ تقوم روطب امرفراک ای رگراک تادھعت ماجنا و دوش لیطعت

 . تسا یعامتجا روما و راک ترازو اب قوف دراوم صیخشت دیآ یم رد قیلعت لاح ھب

 و یصخرم لوط رد ، دننک یم هدافتسا دزم ای قوقح نودب یاھ یصخرم رگید ای و یلیصحت یصخرم زا نوناق نیا قباطم ھک ینارگراک دادرارق -16هدام

 .دیآ یم رد قیلعت لاح ھب لاس ود تدم ھب

 . تسا دیدمت لباق رگید لاس ود یارب یلیصحت یصخرم -هرصبت 

 زا سپ رگراک و دیآیم رد قیلعت لاح ھب فیقوت تدم رد و دوش یمن تیموکحم مکح ھب یھتنم یو فیقوت و ددرگ یم فیقوت ھک یرگراک دادرارق -17هدام

 .ددرگ یم زاب دوخ راک ھب فیقوت عفر

 ھقباس ءزج نآ تدم ،ددرگن تیموکحم مکح ھب یھتنم فالتخا لح عجارم رد فیقوت نیا و دشاب امرفراک تیاکش ببس ھب رگراک فیقوت ھچنانچ -18هدام

 یایازم و دزم ، دزادرپ یم رگراک ھب هاگداد مکح قباطم ھک هدراو نایز و ررض ناربج رب هوالع تسا فلکم امرفراک و دوش یم بوسحم رگراک تمدخ

 .دیامن تخادرپ زین ار یو

 هاجنپ لقادح ، یو هداوناخ تاجایتحا عفر یارب .دشاب هدشن صخشم روکذم عجارم فرط زا رگراک فیلکت ھک ینامز ات تسا فلکم امرفراک -هرصبت 

 .دیامن تخادرپ شاهداوناخ ھب باسحلا یلع روطب ار وا ھنایھام قوقح زا دصرد

 دوخ قباس راک ھب ، تمدخ نایاپ زا سپ هام ود ات رثکادح دیاب رگراک یلو ،دیآ یم رد قیلعت تلاح ھب راک دادرارق ھفیظو ماظن تمدخ نارود رد -19هدام

 .دوش یم لوغشم راک ھب نآ ھباشم یلغش رد دشاب هدش فذح یو لغش ھچنانچ و ددرگرب

 رد لمع نیا ،دنک یراددوخ رگراک نتفریذپ زا قیلعت تلاح عفر زا سپ امرفراک ھچنانچ 19و 15،16،17 داوم رد روکذم دراوم زا کی رھ رد -20هدام

 ھجوم رذع رگراک ھکیتروص رد (دیامن ھعجارم صیخشت تایھ ھب زور 30 تدم فرظ دراد قح رگراک و دوش یم بوسحم ینوناق ریغ جارخا مکح

 رگراک ندنادرگزاب ھب فلکم روبزم تایھ صیخشت ھب ، تسا هدوب ھجوم لیالد ھب دنتسم رگراک نتفریذپن ھک دنک تباث دناوتن امرفراک هاگ رھ و )دشاب ھتشادن

 ھب دزم نیرخآ زور 45 راک ھقباس لاس رھ ءازا ھب دنک تابثا ارنآ دناوتب رگا و دشاب یم هاگراک ھب ھعجارم خیرات زا یو دزم ای قوقح تخادرپ و راک ھب

 .دیامن تخادرپ یو

 زا سپ ای و دنکن مالعا امرفراک ھب راک ماجنا یارب ار دوخ یگدامآ ، قیلعت تلاح عفر زا سپ زور 30 رثکادح ھجوم رذع نودب رگراک ھچنانچ -هرصبت 

 رھ ءازاب تاونس قح ذخا لومشم رگراک تروص نیا رد ھک دوش یم ھتخانش یفعتسم ، دیامنن ھعجارم صیخشت تایھ ھب ،امرفراک فاکنتسا و ھعجارم

 .دوب دھاوخ قوقح نیرخآ هام کی لاس

 

 راک دادرارق ھمتاخ - موس ثحبم 

 .دبای یم ھمتاخ ریز قرط زا یکی ھب راک دادرارق -21هدام

 رگراک توف - فلا 

 رگراک یگتسشنزاب - ب 

 رگراک یلک یگداتفا راک زا - ج 

 .نآ ینمض ای حیرص دیدجت مدع و تقوم تدم اب راک یاھدادرارق رد تدم ءاضقنا - د 

 . تسا نیعم راک ھب طوبرم ھک یئاھدادرارق رد راک نایاپ - ه 

 .رگراک یافعتسا - و 

 ھکیتروص رد و دھد عالطا امرفراک ھب "ابتک ار دوخ یافعتسا "اودب و هداد ھمادا دوخ راک ھب هام کی تسا فظوم دنک یم افعتسا ھک یرگراک -هرصبت 

 و افعتسا تشونور تسا فظوم رگراک و دوش یم یقلت یفتنم یو یافعتسا دیامن مالعا امرفراک ھب "ابتک ار دوخ فارصنا زور 15 تدم فرظ رثکادح

 .دھد لیوحت نارگراک هدنیامن ای و یفنص نمجنا ای و هاگراک یمالسا یاروش ھب ارنآ زا فارصنا



 

 

 ھب وا توف تروص رد و رگراک ھب ، تسا قوف دراوم رد رگراک لاغتشا هرود ھب طوبرم و راک دادرارق زا یشان ھک یتابلاطم ھیلک ،راک نایاپ رد -22هدام

 .دش دھاوخ تخادرپ یو ینوناق ثارو

 ھب تبسن تسا فظوم نامزاس نیا ، یعامتجا نیمات نامزاس طسوت یرمتسم یرارقرب و یرادا لحارم ماجنا و ینوناق ثارو فیلکت نییعت ات -هرصبت 

 .دیامن مادقا یو لفکت تحت ھلئاع ھب هام ھس تدم ھب و باسحلا یلع روط ھب ، یتفایرد قوقح نیرخآ نازیم ھب یفوتم قوقح تخادرپ

 ای و یئزج و یلک یگداتفاراکزا ، قیلعت ، یراکیب ، یگتسشنزاب ، یرامیب ، توف زا یشان یاھ یرمتسم ای قوقح تفایرد ظاحل زا رگراک -23هدام

 .دوب دھاوخ یعامتجا نیمات نوناق عبات اھنآ ھب طوبرم طیارش و یتیامح تاررقم

 لاغتشا راک ھب ،رتشیب ای لاسکی ، دادرارق قباطم ھک یرگراک ھب تسا فلکم امرفراک ، تقوم تدم ای نیعم راک ،راک دادرارق ھمتاخ تروص رد -24هدام

 یو ھب راک نایاپ یایازم ناونع ھب قوقح هام کی لداعم یغلبم قوقح نیرخآ ساسا رب ، بوانتم ای یلاوتم زا معا ، ھقباس لاس رھ یارب تسا ھتشاد

 .دیامن تخادرپ

 .درادن ار نآ خسف قح یئاھنت ھب نیفرط زا کیچیھ دشاب هدش دقعنم ، نیعم راک ماجنا یارب ای و تقوم تدم یارب راک دادرارق هاگ رھ -25هدام

 . تسا فالتخا لح و صیخشت یاھ تایھ تیحالص رد اھ دادرارق نیا عون زا یشان تافالتخا ھب یگدیسر -هرصبت 

 یعامتجا روما و راک هرادا یبتک تقفاوم مالعا زا سپ دشاب راک لحم ای و هاگراک لومعم فرع فالخ رب ھک راک طیارش رد هدمع رییغت عون رھ -26هدام

 . تسا ارجا مزال و یعطق فالتخا لح تایھ یار ، فالتخا زورب تروص رد . تسارجا لباق ، لحم

 دراد قح امرفراک ،دیامن ضقن یبتک تارکذت زا سپ ار هاگراک یطابضنا یاھ ھمان نیئآ ای و دزرو روصق ھلوحم فیاظو ماجنا رد رگراک هاگ رھ -27هدام

 ھب ار رگراک قوقح نیرخآ هام کی لداعم راک ھقباس لاس رھ تبسن ھب ھقوعم قوقح و تابلاطم رب هوالع راک یمالسا یاروش تبثم رظن مالعا تروص رد

 رد تسا مزال یفنص نمجنا تبثم رظن ، دنتسھ راک یمالسا یاروش دقاف ھک یئاھ دحاو رد .دیامن خسف ار راک دادرارق و ھتخادرپ یو ھب تاونس قح ناونع

 و یگدیسر فالتخا لح تایھ قیرط زا فالتخا لح مدع تروص رد و عاجرا صیخشت تایھ ھب دشن لح قفاوت اب ھلاسم رگا هدش دای دراوم زا دروم رھ

 .دیآ یم رد قیلعت تلاح ھب راک دادرارق ، فالتخا لح عجارم یگدیسر تدم رد دش دھاوخ مادقا

 هدنیامن دقاف ای دشاب هدیدرگن لیکشت نآ رد یفنص نمجنا ای و راک یمالسا یاروش ای و هدوبن راک یمالسا یاروش نوناق لومشم ھک ییاھھاگراک -1هرصبت 

 . تسا یمازلا راک دادرارق خسف رد ) نوناق نیا 158 هدام عوضوم ( صیخشت تایھ تبثم رظن مالعا ، دنشاب رگراک

 و راک ریزو بیوصت ھب راک یلاعیاروش داھنشیپ اب ھک تسا یتاررقم بجومب اھھاگراک یطابضنا یاھ ھمان نیئآ و اھلمعلاروتسد و روصق دراوم -2هرصبت 

 .دیسر دھاوخ یعامتجا روما

 رد راک یمالسا یاھاروش و نارگراک یگدنیامن طیارش دجاو نابلطواد نینچمھ و راک یمالسا یاھاروش یاضعا و نارگراک ینوناق ناگدنیامن -28هدام

 دوخ تیلاعف ھب ناکامک فالتخا لح تایھ یار و ) راک یمالسا یاروش نوناق 22هدام عوضوم ( صیخشت تایھ یعطق رظن مالعا زا لبق تاباختنا لحارم

 .دوب دنھاوخ ھلوحم روما و فیاظو ماجنا نینچمھ و راک لوغشم نارگراک ریاس دننام و هداد ھمادا دحاو نامھ رد

 و "اروف امرفراک و نارگراک ینوناق ناگدنیامن ای ناگدنیامن نیبامیف فالتخا دروم رد تیاکش تفایرد زا سپ فالتخا لح تایھ و صیخشت تایھ -1هرصبت 

 هام کی تدم فرظ رثکادح تسا فظوم فالتخا لح تایھ تروص رھ رد تشاد دنھاوخ مالعا ار دوخ یئاھن رظن و یگدیسر عوضوم ھب تبون زا جراخ

 .دیامن یگدیسر عوضوم ھب تیاکش تفایرد خیرات زا

 ) راک یمالسا یاھاروش نوناق 22 هدام عوضوم ( صیخشت تایھ ھک یقطانم رد ای و هدیدرگن لیکشت راک یمالسا یاروش ھک یئاھھاگراک رد -2هرصبت 

 مالعا زا لبق ، یفنص نمجنا ناگدنیامن ای و نارگراک ناگدنیامن دشاب یمن راک یمالسا یاھاروش نوناق لومشم رظن دروم هاگراک ھکنیا ای و هدشن لیکشت

 ھمادا دحاو نامھ رد دوخ تیلاعف ھب ناکامک فالتخا لح تایھ یئاھن یار و ) راک یمالسا یاھاروش نوناق 22هدام عوضوم ( صیخشت تایھ یعطق رظن

 .دوب دنھاوخ ھلوحم روما و فیاظو ماجنا نینچمھ و راک لوغشم و هداد

  

 راک نایاپ یایازم تخادرپ و لیبق رھ زا تراسخ ناربج - مراھچ ثحبم



 

 

 تراسخ تفایرد قاقحتسا رگراک دوش ھتخانش ، رگراک ھیحان زا دادرارق قیلعت بجوم ،امرفراک فالتخا لح تایھ صیخشت ھب انب ھکیتروص رد -29هدام

 رگراک تسا فلکم امرفراک و تشاد دھاوخ ار قیلعت زا یشان تراسخ تفایرد قاقحتسا رگراک دوش ھتخانش ، رگراک ھیحان زا دادرارق قیلعت زا یشان

 .دنادرگزاب یو قباس راک ھب ار راک زا یقیلعت

 نآ نارگراک و ددرگ لیطعت ) نآ ریاظن و گنج ( ینیب شیپ لباق ریغ ثداوح ای و )اھنیا لاثما و لیس ،ھلزلز ( ھیرھق هوق رثا رب هاگراک ھچنانچ -30هدام

 ھب دیآ یم دوجوب نآ رد ھک یلغاشم و هدش یزاسزاب دحاو نامھ رد ار هدش راکیب نارگراک تسا فلکم امرفراک ،هاگراک ددجم تیلاعف زا سپ دنوش راکیب

 .درامگب یلصا راک

 زا زین و مدرم تکراشم زا لصاح یاھدمآرد و یمومع یاھ دمآرد زا هدافتسا اب و یساسا نوناق مھن و تسیب لصا ھب ھجوت اب تسا فلکم تلود -هرصبت 

 و لھچ لصا 2 دنب ھب ھجوت اب و مادقا نوناق نیا 4 هدام عوضوم یاھھاگراک هدش راکیب نارگراک شاعم نیمات ھب تبسن یراکیب ھمیب قودنص داجیا قیرط

 .دیامن مھارف نانآ ددجم لاغتشا یارب ار مزال تاناکما یساسا نوناق موس

 لاس رھ تبسن ھب رگراک دزم نیرخآ ساسا رب دیاب امرفراک ، دشاب رگراک یگتسشنزاب ای و یلک یگداتفا راک زا ظاحل ھب راک دادرارق ھمتاخ ھچنانچ -31هدام

 طسوت ھک تسا رگراک یگتسشنزاب ای و یگداتفا راک زا یرمتسم رب هوالع ھجو نیا .دیامن تخادرپ یو ھب دزم زور 30 نازیم ھب یقوقح ، تمدخ ھقباس

 .دوش یم تخادرپ یعامتجا نیمات نامزاس

 تشادھب نامزاس یکشزپ نویسیمک صیخشت ھب انب ( دشاب رگراک راک زا یشان یرکف و یمسج یاھییاناوت شھاک ھجیتن رد راک دادرارق ھمتاخ رگا -32هدام

 نیرخآ هام ود لداعم ، تمدخ ھقباس لاس رھ تبسن ھب تسا فلکم امرفراک )رگراک نوناق ناگدنیامن ای و راک یمالسا یاروش یفرعم اب ھقطنم نامرد و

 .دیامن تخادرپ یو ھب ، قوقح

 ماجنا رد ای امرفراک روصق نازیم و رگراک توف و راک ریغ زا یشان ای راک زا یشان یاھیرامیب ای و یئزج و یلک یگداتفا راک زا دراوم صیخشت -33هدام

 تایھ بیوصت ھب یعامتجا روما و راک ریزو داھنشیپ ھب ھک دوب دھاوخ یطباوض ساسا رب دوش یم راک دادرارق ھمتاخ ھب رجنم ھک ینوناق ھلوحم فیاظو

 .دیسر دھاوخ ناریزو

  

 راک طیارش - موس لصف

 یعسلا قح - لوا ثحبم

 ، باھذ و بایا ، رابراوخ ، نکسم یاھ ھنیزھ ، یدنم ھلئاع کمک قوقح ای دزم زا معا راک دادرارق رابتعا ھب رگراک ھب ینوناق یاھتفایرد ھیلک -34هدام

 . دنمان یم یعسلا قح ار دیامن یم تفایرد اھنیا ریاظن و ھنالاس دوس ، دیلوت شیازفا شاداپ ، یدقن ریغ یایازم

 .دوش یم تخادرپ رگراک ھب راک ماجنا لباقم رد ھک اھنآ عومجم ای و یدقن ریغ ای یدقن هوجو زا تسا ترابع دزم -35هدام

 " ، دشاب هدش دیلوت لوصحم ای و راک ماجنا نازیم ساسا رب ھکیتروص رد و " یتعاس دزم " ، دشاب طبترم راک ماجنا تاعاس اب دزم ھچنانچ -1هرصبت 

 .دوشیم هدیمان " یتعاس دزمراک " ، دشاب نیعم نامز رد راک ماجنا نازیم ای و هدش دیلوت لوصحم ساسا رب ھچنانچ و " دزمراک

 ھب راک یلاعیاروش داھنشیپ ھب ھک هدام نیا عوضوم لومش لباق لغاشم و دزمراک و یتعاس دزمراک ، یتعاس دزم ھب طوبرم یایازم و طباوض -2هرصبت 

 .دیامن زواجت راک ینوناق تعاس رثکادح زا دیابن قوف هدام عوضوم راک تاعاس رثکادح ددرگ یم نییعت ، دیسر دھاوخ یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت

 . لغش عبت ھب یتخادرپ تباث یایازم و لغش دزم عومجم زا تسا ترابع تباث دزم -36هدام

 بسحرب ھک تسا ییایازم ، لغش عبت ھب یتخادرپ تباث یایازم زا روظنم ، دنتسین لغاشم یبایزرا و یدنب ھقبط حرط یاراد ھک یئاھھاگراک رد -1هرصبت 

 و لغش هداعلا قوف ، یتسرپرس یایازم ، راک یتخس یایازم لیبق زا .ددرگ یم تخادرپ راک یداع تاعاس رد دزم میمرت یارب و راک طیحم ای لغش تیھام

 .هریغ

 .دھد یم لیکشت ار انبم دزم ، ھیاپ و هورگ دزم ، تسا هدمآرد ارجا ھلحرم ھب لغاشم یدنب ھقبط حرط ھک یئاھھاگراک رد -2هرصبت 

 و تباث دزم وزج ھنالاس دوس و دیلوت شیازفا شاداپ ، یدنم ھلئاع کمک و رابوراوخ ، نکسم ھنیزھ کمک لیبق زا یا هزیگنا و یھافر یایازم -3هرصبت 

 .دوش یمن بوسحم انبم دزم



 

 

 هدھع کچ ھلیسو ھب نیفرط یضارت اب ای روشک جیار دقن ھجو ھب راک تاعاس نمض و لیطعت ریغ زور رد و بترم ینامز لصاوف رد دیاب دزم -37هدام

 .دوش تخادرپ لیذ طیارش تیاعر اب و کناب

 زور نایاپ رد ھبساحم زا سپ دیاب نآ تخادرپ ، دشاب هدش نییعت یتعاس ای ھنازور تروص ھب دزم غلبم ، هاگراک فرع ای دادرارق ساسا رب ھچنانچ - فلا 

 .دریگ تروص درکراک یاھزور ای و راک تاعاس تبسن ھب رابکی زور هدزناپ ای ھتفھ ای

 تلاح نیا رد دریگ تروص هام رخآ رد دیاب تخادرپ نیا ، دشاب ھناھام تروص ھب دزم تخادرپ ، هاگراک فرع ای دادرارق ساسا رب ھکیتروص رد - ب 

 .دوش یم هدیمان قوقح روکذم دزم

 .دوش تخادرپ رگراک ھب و ھبساحم زور کی و یس ساسا رب دیاب قوقح و ایازم هزور کی و یس یاھھام رد -هرصبت 

 نازیم نییعت رد ضیعبت دوش تخادرپ یواسم دزم درم و نز ھب دیاب دریگیم ماجنا هاگراک کی رد یواسم طیارش رد ھک یواسم راک ماجنا یارب -38هدام

 . تسا عونمم یبھذم و یسایس تاداقتعا و تیموق و داژن ، سنج ، نس ساسا رب دزم

 ھتفای ماجنا راک تاعاس تبسن ھب دنراد لاغتشا راک ھب هدش نییعت ینوناق تاعاس زا رتمک ای و تقو ھمین تروص ھب ھک ینارگراک یایازم و دزم -39هدام

 .دوش یم تخادرپ و ھبساحم

 اھتخادرپ ھنوگنیا یارب هدش نییعت یدقن شزرا دیاب ، دوش یم تخادرپ یدقن ریغ تروص ھب دزم زا یتمسق نیفرط قفاوت اب ھک یدراوم رد -40هدام

 .دشاب لوقعم و ھنافصنم

 لیذ یاھرایعم ھب ھجوت اب فلتخم عیانص ای و روشک فلتخم طاقن یارب ار نارگراک دزم لقادح نازیم تسا فظوم ھلاس ھمھ راک یلاعیاروش -41هدام

 .دیامن نییعت

 .دوش یم مالعا ناریا یمالسا یروھمج یزکرم کناب فرط زا ھک یمروت دصرد ھب ھجوت اب نارگراک دزم لقادح -1 

 یگدنز ات دشاب یا هزادنا ھب دیاب دھد رارق ھجوت دروم ار هدش لوحم راک یاھ یگژیو و نارگراک یحور و یمسج تاصخشم ھکنآ نودب دزم لقادح -2 

 .دیامن نیمات ار دوشیم مالعا یمسر عجارم طسوت نآ طسوتم دادعت ھک هداوناخ کی

 و دنیامنن تخادرپ دیدج هدش نییعت دزم لقادح زا رتمک یرگراک چیھ ھب ینوناق هدش نییعت تاعاس رد راک ماجنا یازا رد ھک دنفظوم نایامرفراک -هرصبت 

 .دنشاب یم دیدج دزم لقادح و هدش تخادرپ دزم توافتلا ھبام ھیدات نماض فلخت تروص رد

 شیپ اھدادرارق رد ھک تروص رھ ھب یدقن ریغ یاھتخادرپ دوش تخادرپ یدقن تروص ھب دیاب "ارصحنم نوناق نیا 41 هدام عوضوم دزم لقادح -42هدام

 . تسا دزم لقادح رب ھفاضا ھک دوش یم یقلت یتخادرپ ناونع ھب دوش یم ینیب

 رد اھنآ دزمراک نیگنایم ھبساحم ذخام و دنراد ار دزم تفایرد قاقحتسا یصخرم و یمسر تالیطعت و ھعمج یاھزور یارب دزمراک نارگراک -43هدام

 .دشاب ینوناق دزم لقادح زا رتمک دیابن لاح رھ رد یتخادرپ غلبم ، تساھنآ راک هام نیرخآ درکراک یاھزور

 دومن تشادرب هاگداد مکح بجوم ھب ار دزم لقادح رب دازام ناوت یم اھنت ، یو نوید نیا لابق رد ، دشاب نویدم دوخ یامرفراک ھب رگراک ھچنانچ -44هدام

 .دشاب رتشیب رگراک دزم لک مراھچ کی زا دیابن غلبم نیا لاح رھ رد

 .دشاب یم یندم نوناق تاررقم عبات و ینثتسم قوف هدعاق زا ، رگراک ھقفنلا بجاو دارفا هوسک و ھقفن -هرصبت 

 . دیامن تشادرب رگراک دزم زا دناوت یم لیذ دراوم رد طقف امرفراک -45هدام

 .دشاب هداد هزاجا "اتحارص نوناق ھک یدروم - فلا 

 .دشاب هداد رگراک ھب یھجو هدعاسم ناونعب امرفراک ھک یماگنھ - ب 

 .ھطوبرم طباوض قبط ، تسا هداد رگراک ھب امرفراک ھک یئاھماو طاسقا - ج 

 .دشاب هدش تخادرپ ھفاضا یغلبم ھبساحم هابتشا رثا رد ھچنانچ - د 

 .ددرگ یم نییعت نیفرط قفاوت اب ،دشاب یاهراجا ھکیتروص رد ) تسا هدیدرگ نییعت نیفرط قفاوت اب نآ نازیم ھک ( ینامزاس ھناخ هراجالا لام - ه 



 

 

 . تسا هدش دھعت هاگراک نامھ فرصم ینواعت تکرش زا یرورض سانجا دیرخ یارب رگراک فرط زا نآ تخادرپ ھک یھوجو - و 

 .ددرگ نییعت یتخادرپ طاسقا نازیم دیاب نیفرط قفاوت اب ج دنب رد روکذم ماو تفایرد ماگنھ -هرصبت 

 ،دریگ یم قلعت تیرومام هداعلا قوف ،دنوش یم مازعا تمدخ لحم زا جراخ یاھتیرومام ھب یدعب تقفاوم ای دادرارق بجوم ھب ھک ینارگراک ھب -46هدام

 نیمات ار اھنآ تشگرب و تفر ھنیزھ ای ھلیسو تسا فلکم امرفراک نینچمھ دشاب نارگراک ھنازور یانبم دزم ای تباث دزم زا رتمک دیابن هداعلا قوف نیا

 .دیامن

 کی لقادح دشاب ریزگان ای و دوش رود یلصا هاگراک لحم زا رتمولیک 50 لقادح راک ماجنا یارب رگراک ھک دوشیم قالطا یدروم ھب تیرومام -هرصبت 

 .دیامن فقوت تیرومام لحم رد بش

 نیفرط ، نارگراک دمآرد حطس ندرب الاب و یدنم ھقالع شیازفا و تاعیاض لیلقت و رتھب تیفیک اب و رتشیب دیلوت یارب هزیگنا داجیا روظنم ھب -47هدام

 .دنیامن یم دقعنم دوش یم نییعت یعامتجا روما و راک ریزو بیوصتب ھک یا ھمان نیئآ قباطم ار دیلوت شیازفا شاداپ تخادرپ ای و تفایرد دادرارق

 زا هدافتسا اب ار لغاشم یدنب ھقبط و یبایزرا ماظن تسا فظوم یعامتجا روما و راک ترازو یرگید راک زا یشک هرھب زا یریگولج روظنمب -48هدام

 .دروآرد ءارجا ھلحرم ھب و دیامن ھیھت روشک رد یرگراک لغاشم فرع و لغاشم درادناتسا

 ، هاگراک رد فلتخم لغاشم تیلوئسم ھنماد و فیاظو حرش ندوب صخشم و دزم ھنیمز رد راک رازاب ای هاگراک حیحص تابسانم رارقتسا روظنمب -49هدام

 سپ و دننک ھیھت ار لغاشم یدنب ھقبط حرط ،حالصیذ تاسسوم ای و هاگراک لغاشم یدنب ھقبط ھتیمک یراکمھ اب دنا فظوم نوناق نیا لومشم نایامرفراک

 .دنروآرد ءارجا ھلحرم ھب یعامتجا روما و راک ترازو دیئات زا

 دادعت ھب رظان ھک ار هدام نیا لومشم یاھھاگراک لغاشم یبایزرا حرط یئارجا یاھ ھمان نیئآ و لمعلاروتسد یعامتجا روما و راک ترازو -1هرصبت 

 .درک دھاوخ مالعا و نییعت تسا حرط یارجا خیرات و نارگراک

 یعامتجا روما و راک ترازو دیئات دروم دیاب دنزادرپ یم اھھاگراک رد لغاشم یدنب ھقبط یاھحرط ھیھت ھب ھک یدارفا و تاسسوم تیحالص -2هرصبت 

 .دشاب

 . تسا یگدیسر لباق فالتخا لح تایھ رد ، یعامتجا روما و راک ترازو رظن اب لغاشم یدنب ھقبط حرط یارجا زا یشان تافالتخا -3هرصبت 

 یبایزرا ار دوخ یاھھاگراک لغاشم ، یعامتجا روما و راک ترازو فرط زا هدش نییعت یاھ تلھم رد نوناق نیا لومشم نایامرفراک ھچنانچ -50هدام

 ( تیحالص بحاص صاخشا ای و لغاشم یبایزرا ینف رواشم تاسسوم رتافد زا یکی ھب ار رما نیا ماجنا یعامتجا روما و راک ترازو ،دنشاب هدرکن

 .درک دھاوخ راذگاو ) 49 هدام 2 هرصبت عوضوم

 دمآرد باسح ھب ، هرواشم یاھ ھنیزھ %50 لداعم یاھمیرج تخادرپ ھب فلکم ،رما نیا ھب طوبرم یاھ ھنیزھ تخادرپ رب هوالع امرفراک -هرصبت 

 یشان دزم یلامتحا توافتلا ھبام دیاب امرفراک ، دوش یم نییعت یعامتجا روما و راک ترازو طسوت ھک یخیرات زا تسا لک یراد ھنازخ دزن روشک یمومع

 .دزادرپب ار لغاشم یبایزرا حرط یارجا زا

  

 تدم - مود ثحبم

 زا ریغ ھب دھد یم رارق امرفراک رایتخا رد راک ماجنا روظنم ھب ار دوخ تقو ای ورین رگراک ھک تسا ینامز تدم نوناق نیا رد راک تعاس -51هدام

 .دیامن زواجت تعاس 8 زا دیابن زور ھنابش رد نارگراک راک تعاس ، تساهدش ینثتسم نوناق نیا رد ھک یدراوم

 رگید رد و ررقم نازیم زا رتمک ھتفھ یاھزور زا یضعب رد ار راک تعاس دناوتیم نانآ ینوناق ناگدنیامن ای هدنیامن ،نارگراک قفاوت اب امرفراک -1هرصبت 

 .دنکن زواجت تعاس 44 زا ھتفھ رھ راک تاعاس عومجم ھکنآ طرش ھب دنک نییعت نازیم نیا رب ھفاضا اھزور

 فرع و راک ھب ھجوت اب زور ھنابش رد ار راک تعاس نانآ ینوناق ناگدنیامن ای هدنیامن نارگراک قفاوت اب دناوتیم امرفراک یزرواشک یاھراک رد -2هرصبت 

 .دیامن میظنت فلتخم لوصف و

 .دیامن زواجت ھتفھ رد تعاس 36 و زور رد تعاس شش زا دیابن راک تاعاس ، ینیمزریز و روآ نایز و تخس یاھراک رد -52هدام



 

 

 ھیھت راک یلاعیاروش و راک تشادھب و ینف تظافح یلاعیراوش طسوت ھک دوب دھاوخ یاھمان نیئآ بجوم ھب ینیمزریز و روآ نایز و تخس یاھراک -هرصبت 

 .دیسر دھاوخ یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب و یعامتجا روما و راک یارزو بیوصت ھب و

 رارق دادماب 6 ات 22 نیب نآ ماجنا نامز ھک تسا یئاھراک بش راک و دشاب یم 22ات دادماب 6 تعاس زا نآ ماجنا نامز ھک تسا یئاھراک ،زور راک -53هدام

 ءزج ھک یتاعاس ، طلتخم یاھراک رد .دوش یم عقاو بش رد نآ زا یتمسق و زور رد نآ ماجنا تاعاس زا یشخب ھک تسا یئاھراک زین طلتخم راک .دراد

 .دیامن یم هدافتسا نوناق نیا 58 هدام عوضوم هداعلا قوف زا رگراک ، دوش یم بوسحم بش راک

 .دریگ یم تروص زور ھنابش زا ینیعم تاعاس رد ھکلب دبای یمن ماجنا یلاوتم تاعاس رد "اعون ھک تسا یراک بوانتم راک -54هدام

 راک زین و بوانت لصاوف و راک تاعاس ، بوانتم یاھراک رد . تسین یمازلا هاگراک رد وا روضح و تسا رگراک رایتخا رد راک بوانت لصاوف -هرصبت 

 اب و نیفرط قفاوت اب بوانت لصاوف و راک ھمتاخ و عورش تعاس .دشاب رتشیب زور ھنابش رد تعاس 15 زا "اعمج ھمتاخ ات عورش ماگنھ زا دیابن یفاضا

 .ددرگ یم نییعت هاگراک فرع و راک عون ھب ھجوت

 .دوش یم عقاو بش ای رصع ای حبص رد نآ یاھتبون ھک یوحن ھب دراد شدرگ هام لوط رد ھک یراک زا تسا ترابع یتبون راک -55هدام

 رصع و حبص رد اھتبون ھچنانچ و %10دوش یم عقاو رصع و حبص رد یو راک یاھتبون و دنک یم راک یتبون روط ھب هام لوط رد ھک یرگراک -56هدام

 دھاوخ تفایرد یراک تبون هداعلاقوف ناونعب دزم رب هوالع %5/22 دتفیب بش و رصع ای و بش و حبص ھب اھتبون ھکیتروص رد و %15 دریگ رارق بش و

 .درک

 راھچ رد راک تاعاس عمج نکل ، دیامن زواجت ھتفھ رد تعاس راھچ و لھچ و زور ھنابش رد تعاس 8 زا راک تاعاس تسا نکمم یتبون راک رد -57هدام

 .دنک زواجت تعاس 176 زا دیابن یلاوتم ھتفھ

 .دریگ یم قلعت ، یداع راک تعاس دزم رب ھفاضا %35 یتبون ریغ نارگراک ھب اھنت بش رد راک تعاس رھ یارب -58هدام

 تسا زاجم لیذ طیارش اب رگراک ھب یفاضا راک عاجرا یداع طیارش رد -59هدام

 رگراک تقفاوم - فلا 

 رد رگم ( ،دیامن زواجت زور رد تعاس 4 زا دیابن نارگراک ھب یفاضا راک تاعاس -هرصبت یداع راک تعاس رھ دزم رب ھفاضا %40 تخادرپ - ب 

 )نیفرط قفاوت اب ییانثتسا دراوم

 و عاضوا اب ھلباقم تھج ھک یتدم یارب و ) 59 هدام ب دنب عوضوم ( یراک ھفاضا تخادرپ طرش ھب امرفراک صیخشت اب یفاضا راک عاجرا -60هدام

 نیفرط قفاوت اب یئانثتسا دراوم رد رگم ( ، دوب دھاوخ زور رد تعاس 8 هدام نیا عوضوم یراک ھفاضا رثکادح و تسا زاجم ، دراد ترورض لیذ لاوحا

( 

 . تسا روکذم ثداوح ھجیتن ھک یتراسخ میمرت ای و ینیب شیپ لباق ثداوح زا یریگولج - فلا 

 ینیب شیپ لباق ریغ لاوحا و عاضوا ای و ھلزلز ، لیس لیبق زا یعیبط قافتا ھثداح زورب تلعب روکذم تیلاعف ھکیتروص رد ، هاگراک تیلاعف هداعا - ب 

 .دشاب هدش عطق

 عالطا یعامتجا روما و راک هرادا ھب ار عوضوم تعاس 48 تدم فرظ رثکادح تسا فلکم امرفراک ، قوف دراوم رد یفاضا راک ماجنا زا سپ -1هرصبت 

 .دوش نییعت نآ تدم و یفاضا راک ترورض ات دھد

 ھب هدراو تاراسخ و تمارغ تخادرپ ھب فلکم امرفراک لحم یعامتجا روما و راک هرادا طسوت یفاضا راک ترورض دییات مدع تروص رد -2هرصبت 

 .دوب دھاوخ رگراک

 . تسا عونمم دنھدیم ماجنا روآ نایز و تخس و کانرطخ یاھراک ای ھنابش راک ھک ینارگراک ھب یفاضا راک عاجرا -61هدام

  

 اھ یصخرم و تالیطعت - موس ثحبم

 .دشابیم دزم زا هدافتسا اب نارگراک یگتفھ لیطعت زور ،ھعمج زور -62هدام



 

 

 ھب نیفرط قفاوت ای و راک ترورض ای عون بسح ھک یئاھھاگراک رد ای و ینارسوبوتا ، قرب ، بآ ریظن یمومع تامدخ ھب طوبرم روما رد -1هرصبت 

 تسا یرابجا ھتفھ رد نیعم زور کی لیطعت لاح رھ ھب و .دوب دھاوخ یگتفھ لیطعت زور مکح رد زور نامھ دوش لیطعت یارب یرگید زور رمتسم روط

 دنھاوخ تفایرد دزم رب ھفاضا %40ھعمج زور لیطعت زا هدافتسا مدع لباقم رد دننک یم راک ھعمج یاھزور بیترت نیا ھب ناونع رھ ھب ھک ینارگراک .

 .درک

 یو یتفایرد قوقح ای دزم عومجم مشش کی لداعم رگراک یگتفھ لیطعت زور دزم دشاب زور شش زا رتمک ھتفھ رد راک یاھزور ھکیتروص رد -2هرصبت 

 .دوب دھاوخ ھتفھ رد راک یاھزور رد

 زور ود زا کی رھ دزم .دننکیم هدافتسا لیطعت زور ود زا ناشنارگراک ینوناق راک تعاس 44 و ھتفھ رد راک زور 5 ماجنا اب ھک ییاھھاگراک -3هرصبت 

 .دوب دھاوخ نارگراک ھنازور دزم اب ربارب یگتفھ لیطعت

 .دیآ یم باسح ھب نارگراک یمسر تالیطعت ءزج زین ) تشھبیدرا 11( رگراک زور ، روشک یمسر تالیطعت رب هوالع -63هدام

 یصخرم مایا ءزج لیطعت یاھزور ریاس تسا هامکی "اعمج ھعمج زور راھچ باستحا و دزم زا هدافتسا اب نارگراک ھنالاس یقاقحتسا یصخرم -64هدام

 .دوش یم ھبساحم ھتفای ماجنا راک تدم تبسن ھب روبزم یصخرم لاسکی زا رتمک راک یارب .دش دھاوخن بوسحم

 و تبون ود رد ناکمالا یتح یصخرم نیا زا هدافتسا دشاب یم ھتفھ 5 دنراد لاغتشا روآ نایز و تخس یاھراک ھب ھک ینارگراک ھنایلاس یصخرم -65هدام

 .دریگ یم تروص راک هام شش رھ نایاپ رد

 .دنک هریخذ ار دوخ ھنالاس یصخرم زا زور 9 زا شیب دناوت یمن رگراک -66هدام

 ای یقاقحتسا یصخرم ناونع ھب هام کی تبون کی یارب طقف شیوخ راک تدم مامت رد بجاو جح ھیضرف یادا روظنم ھب دراد قح رگراک رھ -67هدام

 .دیامن هدافتسا قوقح نودب یصخرم

 .دوش یم نییعت درکراک یاھھام بسحرب یلصف نارگراک یقاقحتسا یصخرم نازیم -68هدام

 روما و راک هرادا رظن ، امرفراک و رگراک نیب فالتخا تروص رد و .دوش یم نییعت امرفراک و رگراک قفاوت اب یصخرم زا هدافتسا خیرات -69هدام

 . تسارجالا مزال لحم یعامتجا

 دیامن یم اضتقا ار راک یاھزور رد نارگراک زا ینیعم لقادح روضح هراومھ ھکیئاھراک یمامت و ) یاهریجنز ( ھتسویپ یاھراک دروم رد -هرصبت 

 ای راک یمالسا یاروش دیئات زا سپ و میظنت دعب لاس یارب لاس رھ رخآ هام ھس فرظ ار نارگراک یصخرم زا هدافتسا ینامز دودح تسا فلکم امرفراک

 .دیامن مالعا نارگراک هدنیامن ای یفنص نمجنا

 .دوش یم روظنم یقاقحتسا یصخرم ءزج راک زور کی زا رتمک یصخرم -70هدام

 یقاقحتسا یصخرم تدم ھب طوبرم تابلاطم هاگراک لیطعت ای و رگراک یلک یگداتفاراک زا و یگتسشنزاب ای راک دادرارق ھمتاخ ای خسف تروص رد -71هدام

 .دوش یم تخادرپ وا ھثرو ھب وا توف تروص رد یو ھب رگراک

 ای رگراک یبتک قفاوت اب یصخرم زا هدافتسا زا سپ راک ھب اھنآ تشگرب طیارش و نآ تدم و نارگراک قوقح نودب یصخرم زا هدافتسا هوحن -72هدام

 .دش دھاوخ نییعت امرفراک و وا ینوناق هدنیامن

 .دنراد ار دزم زا هدافتسا اب یصخرم زور ھس زا یرادروخرب قح لیذ دراوم رد نارگراک ھیلک -73هدام

 مئاد جاودزا - فلا 

 نادنزرف و ردام ،ردپ ،رسمھ توف - ب 

 .دش دھاوخ بوسحم نارگراک یگتسشنزاب و راک قباوس ءزج یعامتجا نیمات نامزاس دیئات اب ،یجالعتسا یصخرم تدم -74هدام

  

 نانز راک طیارش - مراھچ ثحبم



 

 

 نز نارگراک یارب یکیناکم لیاسو زا هدافتسا نودب و تسد اب زاجم دح زا رتشیب راب لمح زین و روآ نایز و تخس ، کانرطخ یاھراک ماجنا -75هدام

 .دیسر دھاوخ یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت ھب راک یلاعیراوش داھنشیپ اب دراوم لیبق نیا نازیم و عون نییعت و لمعلاروتسد تسا عونمم

 رارق هدافتسا دروم نامیاز زا سپ دیاب یصخرم نیا زا زور 45 ناکمالا یتح و تسا زور 90 "اعمج نز نارگراک نامیاز و یرادراب یصخرم -76هدام

 .دوش یم ھفاضا یصخرم تدم ھب زور 14 ناماوت نامیاز یارب دریگ

 یو تمدخ قباوس ءزج یعامتجا نیمات نامزاس دیئات اب تدم نیا و ددرگ یم زاب دوخ قباس راک ھب نز رگراک ، نامیاز یصخرم نایاپ زا سپ -1هرصبت 

 .دوش یم بوسحم

 .دش دھاوخ تخادرپ یعامتجا نیمات نوناق تاررقم قبط نامیاز یصخرم مایا قوقح -2هرصبت 

 نایاپ ات امرفراک ،دوش هداد صیخشت تخس ای کانرطخ رادراب رگراک یارب راک عون ، یعامتجا نیمات نامزاس کشزپ صیخشت ھب ھک یدراوم رد -77هدام

 .دیامن یم عاجرا وا ھب یرتکبس و رت بسانم راک یعسلا قح رسک نودب یو یرادراب هرود

 تعاس مین ، تعاس ھس رھ زا سپ ، کدوک یگلاس ود نایاپ ات هدریش ناردام ھب تسا فلکم امرفراک دنتسھ نز رگراک یاراد ھک یئاھھاگراک رد -78هدام

 نتفرگ رظن رد اب و ناکدوک دادعت اب بسانتم تسا فلکم امرفراک نینچمھ و دوش یم بوسحم نانآ راک تاعاس ءزج تصرف نیا دھدب نداد ریش تصرف

 .دیامن داجیا ار ) و کدوک دھم و ، هاگراوخریش لیبق زا ( ناکدوک یرادھگن ھب طوبرم زکارم اھنآ ینس هورگ

 روما و راک ریزو بیوصت زا سپ و ھیھت روشک لک یتسیزھب نامزاس طسوت کدوک دھم و هاگراوخریش هرادا و سیسات طباوض یئارجا ھمان نیئآ -هرصبت 

 .دوش یم ھتشاذگ ءارجا ھلحرم ھب یعامتجا

  

 ناوجون راک طیارش - مجنپ ثحبم

 . تسا عونمم مامت لاس 15 زا رتمک دارفا ندرامگ راک ھب -79هدام

 دروم یعامتجا نیمات نامزاس طسوت دیاب مادختسا ودب رد و دوشیم هدیمان ناوجون رگراک ،دشاب مامت لاس 18 ات 15 نیب شنس ھک یرگراک -80هدام

 .دریگ رارق یکشزپ یاھشیامزآ

 هراب رد کشزپ ددرگ طبض یو یمادختسا هدنورپ رد طوبرم کرادم و دوش دیدجت رابکی یلاس دیاب لقادح ناوجون رگراک یکشزپ یاھشیامزآ -81هدام

 لغش دوخ تاناکما دودح رد تسا فلکم امرفراک دنادب بسانمان ار طوبرم راک ھچنانچ و دنک یم رظن راھظا ناوجون رگراک یئاناوت اب راک عون بسانت

 .دھد رییغت ار رگراک

 امرفراک و رگراک قفاوت اب زایتما نیا زا هدافتسا بیترت تسا نارگراک یلومعم تاعاس زا رتمک تعاس مین ،ناوجون رگراک ھنازور راک تاعاس -82هدام

 .دش دھاوخ نییعت

 و زاجم دح زا شیب ، تسد اب راب لمح و کانرطخ و روآ نایز و تخس یاھراک عاجرا زین و بش رد راک ماجنا و یفاضا راک عون رھ عاجرا -83هدام

 . تسا عونمم ناوجون رگراک یارب یکیناکم لیاسو زا هدافتسا نودب

 روآ نایز ناناوجون و نازومآراک قالخا ای یتمالس یارب دوش یم ماجنا نآ رد راک ھک یطیارش ای نآ تیھام تلع ھب ھک یئاھراک و لغاشم رد -84هدام

 .تسا یعامتجا روما و راک ترازو اب رما نیا صیخشت دوب دھاوخ مامت لاس 18 راک نس لقادح تسا

  

 راک تشادھب و ینف تظافح مراھچ لصف

 تایلک - لوا ثحبم

 و ) ینف تظافح نیمات تھج ( ینف تظافح یلاع یاروش فرط زا ھک یئاھلمعلاروتسد تیاعر روشک یدام عبانم و یناسنا یورین تنایص یارب -85هدام

 ھیلک یارب ،دوشیم نیودت )راک طیحم و رگراک و راک تشادھب نیمات و یاھفرح یاھیرامیب زا یریگولج تھج ( یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو

 . تسا یمازلا نازومآراک و نارگراک ، نایامرفراک ،اھھاگراک



 

 

 .دنشاب یم راک تشادھب و ینف لوصا تیاعر ھب فلکم و هدوب لصف نیا تاررقم لومشم زین یگداوناخ یاھھاگراک -هرصبت 

 .ددرگیم لیکشت لیذ ءاضعا زا و دشابیم ینف تظافح یاھ ھمان نیئآ و نیزاوم ھیھت لوئسم ینف تظافح یلاعیاروش -86هدام

 دوب دھاوخ اروش سیئر ھک وا نواعم ای یعامتجا روما و راک ریزو -1 

 عیانص ترازو نواعم -2 

 نیگنس عیانص ترازو نواعم -3 

 یزرواشک ترازو نواعم -4 

 تفن ترازو نواعم -5 

 تازلف و نداعم ترازو نواعم -6 

 یگدنزاس داھج ترازو نواعم -7 

 تسیز طیحم تظافح نامزاس سیئر -8 

 ینف یاھ ھتشر رد هاگشناد ھبرجت اب ناداتسا زا رفن ود -9 

 عیانص ناریدم زا رفن ود -10 

 نارگراک ناگدنیامن زا رفن ود -11 

 .دوب دھاوخ اروش ریبد ھک یعامتجا روما و راک ترازو راک یسرزاب لک ریدم -12 

 ھب طوبرم یاھ ھمان نیئآ حرط ھیھت یارب دناوت یم موزل تروص رد اروش و هدیسر یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت ھب اروش تاداھنشیپ -1هرصبت 

 .دھد لیکشت ناسانشراک زا بکرم صصخت یاھ ھتیمک ،اروش ھب طوبرم فیاظو ریاس ماجنا و راک طیحم رد نارگراک ینف تظافح

 .دیسر دھاوخ یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت ھب ینف تظافح یلاعیاروش داھنشیپ اب اروش یلخاد ھمان نیئآ -2هرصبت 

 و ھیھت ینف تظافح یلاعیاروش طسوت ھک دوب دھاوخ یلمعلاروتسد قباطم عیانص ناریدم ناگدنیامن و نارگراک ناگدنیامن ،هاگشناد دیتاسا باختنا -3هرصبت 

 .دیسر دھاوخ یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت ھب

 یاھ ھشقن و راک ھمانرب "اودب دنفلکم دنھد ھعسوت ار دوجوم یاھھاگراک ای و دنیامن ثادحا یدیدج هاگراک دنھاوخب ھک یقوقح و یقیقح صاخشا -87هدام

 لاسرا یعامتجا روما و راک ترازو ھب دیئات و رظن راھظا یارب راک تشادھب و تظافح رما رد ینیب شیپ ظاحل زا ار رظن دروم یاھحرط و ینامتخاس

 تیاعر ھب طونم روبزم یاھھاگراک زا یرادرب هرھب .دیامن مالعا هامکی تدم فرظ ار دوخ تارظن تسا فظوم یعامتجا روما و راک ترازو .دنراد

 .دوب دھاوخ یتشادھب و یتظافح تاررقم

 .دنشاب یم بسانم یتظافح و ینمیا دراوم تیاعر ھب فلکم دنزادرپ یم نیشام ھضرع و دورو ای تخاس ھب ھک یقوقح ای یقیقح صاخشا -88هدام

 تظافح یلاعیاروش بوسحم یاھ ھمان نیئآ قباطم اھنآ شیامزآ ھک یمزاول و رازبا اھھاگتسد اھنیشام زا یرادرب هرھب زا شیب دنفلکم نایامرفراک -89هدام

 ظفح ار ھطوبرم کرادم و هداد ماجنا ینف تظافح یلاعیاروش دیئات دروم زکارم و اھھاگشیامزآ طسوت ار مزال یاھشیامزآ تسا هدش ھتخانش یرورض ینف

 .دنیامن لاسرا یعامتجا روما و راک ترازو ھب عالطا یارب ار اھنآ زا ھخسن کی و

 اب هارمھ دروم بسح ار لئاسو تاصخشم دیاب ،دننک دیلوت ای دراو ار یتشادھب و ینف تظافح مزاول دنھاوخب ھک یقوقح ای یقیقح صاخشا ھیلک -90هدام

 نیا ندرک دراو ای تخاس ھب دیئات زا سپ و دنراد لاسرا یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو و یعامتجا روما و راک ترازو ھب نآ یاھ ھنومن

 .دنیامن مادقا لئاسو

 و تظافح نیمات یارب ینف تظافح یلاع یاروش تابوصم ساسا رب دنفلکم نوناق نیا 85 هدام عوضوم یاھ دحاو ھیلک نالوئسم و نایامرفراک -91هدام

 نانآ ھب ار رکذلا قوف لیاسو دربراک یگنوگچ و هداد رارق نانآ رایتخا رد و ھیھت ار مزال تاناکما و لیاسو راک طیحم رد نارگراک تشادھب و تمالس

 .دنشاب یم هاگراک ھطوبرم یاھلمعلاروتسد یارجا و یدرف یتشادھب و یتظافح تاررقم تیاعر صوصخ رد و دنزومایب



 

 

 دیاب ،دنراد رارق راک زا یشان یاھیرامیب زورب ضرعم رد راک عون یاضتقا ھب اھنآ رد نیلغاش ھک نوناق نیا 85 هدام عوضوم یاھدحاو ھیلک -92هدام

 و دنروآ لمعب ار مزال یاھشیامزآ و ھنیاعم اھنآ زا ینامرد یتشادھب زکارم طسوت رابکی یلاس لقادح و دنھد لیکشت یکشزپ هدنورپ روکذم دارفا ھمھ یارب

 .دنیامن طبض ھطوبرم هدنورپ رد ار ھجیتن

 و امرفراک ، دشاب التبا ضرعم رد ای التبم راک زا یشان یرامیب ھب هدش ھنیاعم درف ھک دوش هداد رظن یکشزپ یاروش صیخشت اب ھچنانچ -1هرصبت 

 .دنیامن نییعت یرگید بسانم تمسق رد ، یعسلا قح شھاک نودب روکذم یکشزپ یاروش ھیرظن ساسا رب ار وا راک دنفلکم ھطوبرم نیلوئسم

 دھاوخ راک طیحم ینمیا و تشادھب و ینف طیارش ددجم دیئات و دیدزاب ھب فلکم یعامتجا روما و راک ترازو ینارامیب نینچ هدھاشم تروص رد -2هرصبت 

 .دوب

 رد ،اھیرامیب و ثداوح زا یریگشیپ و راک طیحم رد یتشادھب و یتظافح تاررقم یارجا نسح رب تراظن و نارگراک تکراشم بلج روظنم ھب -93هدام

 راک تشادھب و ینف تظافح ھتیمک دنھد صیخشت یرورض یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو و یعامتجا روما و راک ترازو ھک یئاھھاگراک

 .دش دھاوخ لیکشت

 صخش رفن ود ءاضعا نیب زا و دوش یم لیکشت هاگراک ینف روما و یاھفرح تشادھب و ینف تظافح ھنیمز رد صصختم دارفا زا روکذم ھتیمک -1هرصبت 

 یرارقرب ناش ھفیظو ھک دندرگ یم نییعت دنشاب یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب و یعامتجا روما و راک یاھ ھناخترازو دیئات دروم ھک یطیارش دجاو

 .دشاب یم یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو و یعامتجا روما و راک ترازو و امرفراک اب روکذم ھتیمک نایم طابترا

 و نامرد ، تشادھب ترازو و یعامتجا روما و راک ترازو طسوت ھک دوب دھاوخ یئاھلمعلاروتسد ساسا رب ءاضعا بیکرت و لیکشت هوحن -2هرصبت 

 .دش دھاوخ غالبا و ھیھت یکشزپ شزومآ

 رد ار راک زا یشان یرامیب ای ھثداح عوقو ناکما نوناق نیا 85 هدام عوضوم یاھدحاو نانکراک ای نارگراک زا رفن دنچ ای کی ھک یدراوم رد -94هدام

 نیا و دنھد عالطا راک تشادھب و ینف تظافح لوئسم ای راک تشادھب و ینف تظافح ھتیمک ھب ار بتارم دنناوت یم دنیامن ینیب شیپ ھطوبرم دحاو ای هاگراک

 .ددرگ تبث دوش یم یرادھگن روظنم نیمھ ھب ھک یرتفد رد هدش علطم درف طسوت یتسیاب زین رما

 و لیالد اب هارمھ ار عوضوم تقو عرسا رد تسا فظوم ، دنادن ققحم ار راک زا یشان یرامیب ای ھثداح عوقو ، دحاو لوئسم ای امرفراک ھچنانچ -هرصبت 

 نیسرزاب طسوت تقو عرسا رد تسا فظوم روکذم یعامتجا روما و راک هرادا دیامن مالعا لحم یعامتجا روما و راک دحاو نیرتکیدزن ھب دوخ تارظن

 .دیامن لومعم ار مزال مادقا و یگدیسر عوضوم ھب راک

 دھاوخ نوناق نیا 85 هدام رد هدش رکذ عوضوم یاھ دحاو تیلوئسم ای امرفراک هدھع رب راک تشادھب و ینف طباوض و تاررقم یارجا تیلوئسم -95هدام

 و یرفیک رظن زا روکذم لوئسم ای امرفراک صخش ، دھد خر یاھثداح دحاو تیلوئسم ای امرفراک یوس زا روکذم تاررقم تیاعر مدع رثا رب هاگرھ دوب

 . تسا لوئسم نوناق نیا رد جردنم یاھتازاجم زین و یقوقح

 ترازو قیرط زا نآ مرف ھک یاهژیو رتفد رد ار راک زا یشان ثداوح ھیلک دنفظوم نوناق نیا 85 هدام عوضوم یاھ دحاو نالوئسم ای امرفراک -1هرصبت 

 .دنناسرب لحم یعامتجا روما و راک هرادا عالطا ھب یبتک تروص ھب "اعیرس ار بتارم و تبث ، ددرگیم مالعا یعامتجا روما و راک

 رگراک رایتخا رد ار مزال تاناکما و لیاسو راک تشادھب و ینف تظافح یارب نوناق نیا 85 هدام عوضوم یاھدحاو ناریدم ای امرفراک ھچنانچ -2هرصبت 

 امرفراک .دیامنن هدافتسا اھنآ زا ،دوجوم تاررقم و لمعلاروتسد ھب ھجوت نودب ، یلبق تارکذت و مزال یاھشزومآ دوجو اب رگراک و دنشاب هداد رارق

 .دوب دھاوخ ذفان فالتخا لح تایھ یار فالتخا زورب تروص رد تشاد دھاوخن یتیلوئسم

  

 راک یسرزاب - مود ثحبم 

 :دوشیم لیکشت لیذ فیاظو ای یعامتجا روما و راک ترازو یسرزاب لک هرادا ، ینف تظافح طباوض و نوناق نیا حیحص یارجا روظنم ھب -96هدام

 هافر ،دزم ،راک تدم ، کانرطخ و روآ نایز و تخس یاھراک ھب طوبرم یتیامح تاررقم هژیو ھب راک طیارش ھب رظان تاررقم یارجا رب تراظن - فلا 

 .ناوجون نارگراک و نانز لاغتشا ،رگراک

 .ینف تظافح ھب طوبرم یاھلمعلاروتسد و اھ ھمان نیئآ و راک نوناق تاررقم حیحص یارجا رب تراظن - ب 



 

 

 و ثداوح زا یشان تاعیاض و تامدص ضرعم رد ھک یدارفا ھیلک و نایامرفراک ، نارگراک یئامنھار و ینف تظافح ھب طوبرم لئاسم شزومآ - ج 

 .دنراد رارق راک زا یشان تارطخ

 ھب طوبرم یاھلمعلاروتسد و اھ نازیم حالصا تھج مزال تاداھنشیپ ھیھت و ینف تظافح تاررقم یارجا زا یشان تالاکشا نوماریپ قیقحت و یسررب - د 

 .یژولونکت یاھتفرشیپ و تالوحت اب بسانم ،روکذم دراوم

 . ثداوح یریگشیپ روظنم ھب دراوم ھنوگنیا یرامآ و یمومع لیلحت و ھیزجت و لومشم یاھھاگراک رد راک زا یشان ثداوح ھب یگدیسر - ه 

 یرگراک نامرد و راک تشادھب ھنیمز رد یسرزاب و یبایشزرا ، لرتنک ، یزیر ھمانرب لوئسم یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو -1هرصبت 

 .دروآ لمع ھب ھنیمز نیا رد ار مزال تامادقا تسا فظوم و هدوب

 یم ماجنا حلاص عجارم رد نافلختم بیقعت یاضاقت موزل تروص رد و صقاون و بیاعم و تالاکشا رکذت اب هارمھ ،رمتسم تروص ھب یسرزاب -2هرصبت 

 .دریگ

 . تسا مادختسا ودب رد یملع و یرظن شزومآ یاھ هرود ندنارذگ ھب طونم راک یسرزاب تمس رد لاغتشا -97هدام

 و نامرد ، تشادھب ترازو ، یعامتجا روما و راک ترازو کرتشم داھنشیپ اب راک تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب مادختسا طیارش ھمان نیئآ -هرصبت 

 لالقتسا و تابث ھک دش دھاوخ نیودت یوحن ھب طیارش نیا .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب یمادختسا و یرادا روما نامزاس و یکشزپ شزومآ

 .درادب نوصم ضرعت عون رھ زا ار اھنآ و دنک نیمات ار ناسرزاب یلغش

 هدام لومشم تاسسوم ھب زور ھنابش زا عقوم رھ رد یلبق عالطا نودب دنراد قح شیوخ فیاظو دودح رد تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب -98هدام

 زا یتمسق ای مامت زا موزل تروص رد و ھعجارم ھسسوم رد ھطوبرم کرادم و رتافد ھب دنناوت یم زین و دنزادرپب یسرزاب ھب و هدش دراو نوناق نیا 86

 .دنیامن لیصحت تشونور اھنآ

 .دوب دھاوخ لحم ناتسداد یبتک هزاجا ھب طونم یگداوناخ یاھھاگراک ھب راک ناسرزاب دورو -هرصبت 

 راک ماجنارد ای و دنشاب یم سامت رد اھنآ اب نارگراک ھک یداوم تابیکرت زا عالطا روظنم ھب دنراد قح راک تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب -99هدام

 .دنیامن میلست دوخ میقتسم یاسور ھب و دنریگب ھنومن ،دیسر لباقم رد ، تسا مزال شیامزآ یارب ھک یاهزادنا ھب ،دریگ یم رارق هدافتسا دروم

 بسح ،راک تشادھب و ینف تظافح یلاع یاروش داھنشیپ اب ھک دوب دھاوخ یاھمان نیئآ قباطم راک یسرزاب یگنوگچ ھب طوبرم تاررقم ریاس -هرصبت 

 .دیسر دھاوخ یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ریزو و یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت ھب ، دروم

 ، تشادھب ریزو ای یعامتجا روما و راک ریزو ءاضما اب دروم بسح هژیو تراک یاراد ، یاھفرح تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب ھیلک -100هدام

 .دوش ھئارا هاگراک تیلوئسم ای یمسر تاماقم یاضاقت تروص رد و دشاب اھنآ هارمھ دیاب یسرزاب ماگنھ ھک دنتسھ یکشزپ شزومآ و نامرد

 دھاوخ یرتسگداد نیطباض شرازگ مکح رد ناشتارایتخا و فیاظو دودح ھب طوبرم دراوم رد راک تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب شرازگ -101هدام

 .دوب

 .دنیامن تکرش فالتخا لح عجارم تاسلج رد سانشراک و علطم ناونع ھب دنناوت یم راک تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب -1هرصبت 

 رد سرزاب ناونع ھب "البق ھک یئاھ هدنورپ ھب تبسن فالتخا لح عجارم یریگ میمصت رد دنناوت یمن راک تشادھب ناسانشراک و راک سرزاب -2هرصبت 

 .دننک تکرش ، دناهدرک رظن راھظا اھنآ دروم

 یکی ای و موس ھقبط ات اھنآ یبسن ناگتسب زا یکی اب دوخ ھک دنیامن یسرزاب ھب مادقا یھاگراک رد دنناوت یمن تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب -102هدام

 .دنشاب عفنیذ نآ رد میقتسم روط ھب ناشیا لوا ھجرد یببس یابرقا زا

 یاضتقم ھب ھک ار یتاعالطا و رارسا تلود تمدخ زا یرانکرب زا سپ یتح دروم چیھ رد دنرادن قح راک تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب -103هدام

 .دنیامن شاف ، دناهدرک دزشوگ ار فلخت دراوم ای هداد یتاعالطا نانآ ھب ھک ار یصاخشا مان ای و دناهدروآ تسدب دوخ لغش

 .دوب دنھاوخ طوبرم نیناوق رد ررقم یاھتازاجم لومشم هدام نیا تاررقم زا نیفلختم -هرصبت 

 ھفیظو ماجنا عنام ای و دندرگ نوناق نیا لومشم یاھھاگراک ھب راک تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب دورو عنام ھکیناسک رگید و نایامرفراک -104هدام

 .دش دنھاوخ موکحم نوناق نیا رد ررقم یاھتازاجم ھب دروم بسح ، دنیامن یراددوخ نانآ ھب مزال کرادم و تاعالطا نداد زا ای دنوش ناشیا



 

 

 سرزاب ،دوش هداد هاگراک رد رطخ زورب ای و ھثداح عوقو لامتحا یاھفرح تشادھب سانشراک ای راک سرزاب صیخشت ھب یسرزاب نیح رد هاگرھ -105هدام

 .دنھد عالطا دوخ میقتسم سیئر ھب زین و وا هدنیامن ای امرفراک ھب "ابتک و "اروف ار بتارم دنتسھ فلکم یاھفرح تشادھب سانشراک ای راک

 یاھفرح تشادھب ناسانشراک و راک ناسرزاب شرازگ دروم بسح یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو و یعامتجا روما و راک ترازو -1هرصبت 

 یتمسق ای مامت رھم و کال و لیطعت رارق "اروف درک دنھاوخ اضاقت لحم یمومع هاگداد زا ارسداد لیکشت مدع تروص رد و لحم یمومع یارسداد زا ،

 روبزم عجرم طسوت لیطعت عفر روتسد تسارجا لباق غالبا زا سپ روکذم رارق و مادقا رارق رودص ھب تبسن ھلصافالب ناتسداد دیامن رداص ار هاگراک زا

 هدومن دیئات ار دوجوم بیاعم و صقاون عفر یرتسگداد طبریذ ناسانشراک ای و یاھفرح تشادھب سانشراک ای راک سرزاب ھک دش دھاوخ رداص یتروص رد

 .دنشاب

 .دزادرپب ار هاگراک نارگراک دزم ،دوش یم لیطعت راک قوف تلع ھب ھک یمایا رد تسا فلکم امرفراک -2هرصبت 

 یم ، هاگراک لیطعت و یاھفرح تشادھب سانشراک ای و راک سرزاب شرازگ ھب ضارتعا تروص رد هدام نیا عوضوم یاھرارق زا ناررضتم -3هرصبت 

 و یعطق هاگداد میمصت دیامن یگدیسر عوضوم ھب تبون زا جراخ و تیروف ھب تسا فلکم هاگداد و دننک تیاکش حلاص هاگداد ھب ، روبزم عجارم زا دنناوت

 . تسا ارجا لباق

 و نامرد ، تشادھب ترازو و یعامتجا روما و راک ترازو کرتشم داھنشیپ ھب لصف نیا ھب طوبرم یئارجا یاھ ھمان نیئآ و اھلمعلاروتسد -106هدام

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب یکشزپ شزومآ

  

 لاغتشا و شزومآ - مجنپ لصف

 یزومآراک زکارم و زومآراک - لوا ثحبم

 یزومآراک زکارم -1

 ----------------- 

 روما و راک ترازو ، نارگراک ینف شناد ندرب الاب زین و راک ناگدنیوج رمتسم و دلوم لاغتشا روظنم ھب و یساسا نوناق فادھا یارجا رد -107هدام

 .دزاس مھارف ار مزال یشزومآ تاناکما تسا فلکم یعامتجا

 .دنشاب یم یعامتجا روما و راک ترازو اب مزال یاھیراکمھ ھب فظوم عفنیذ یاھنامزاس و اھھناخترازو -هرصبت 

 ھعسوت و داجیا یارب ،روشک فلتخم طاقن رد دوجوم تعنص عون رارقتسا ھب ھجوت اب و زاین بسحرب تسا فظوم یعامتجا روما و راک ترازو -108هدام

 .دیامن مادقا تراھم فلتخم حوطس رد لیذ یزومآراک زکارم

 .رھام ریغ نایوجراک و نارگراک شزومآ یارب ھیاپ یزومآراک زکارم - فلا 

 ھمین نایوجراک و نارگراک ھب ھتفرشیپ یاھصصخت میلعت و تراھم ءاقترا یزومآزاب یارب یدروم یاھصصخت و تراھم لیمکت یزومآراک زکارم - ب 

 . یاھفرح شزومآ نایبرم ورھام ،رھام

 . یزومآراک زکرم و نایبرم شزومآ یارب یبرم تیبرت زکارم - ج 

 داینب ،یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو دننام ( طبریذ یاھنامزاس و اھ ھناخترازو یراکمھ اب نازابناج و نیلولعم صاخ یزومآراک زکارم - د 

 ).....و نازابناج داینب ،دیھش

 و راک ترازو رظن ریز لقتسم روطب یمومع تابساحم نوناق تیاعر اب یرادا و یلام رظن زا نوناق نیا 108 هدام رد روکذم شزومآ زکرم -109هدام

 .دش دھاوخ هرادا یعامتجا روما

 داجیا ھب تبسن دنفلکم ، شیوخ زاین دروم رھام ھمین و رھام رگراک شزومآ رما رد تکراشم روظنمب یتامدخ و یدیلوت ،یتعنص یاھ دحاو -110هدام

 .دنروآ لمعب یعامتجا روما و راک ترازو اب ار مزال یاھیراکمھ ،یھاگراک نیب ای و هاگراک راوج یزومآراک زکارم



 

 

 رد و ھیھت ار یھاگراک نیب و هاگراک راوج یزومآراک زکارم رد شزومآ رما ھب طوبرم تاوزج و اھدرادناتسا ، یعامتجا روما و راک ترازو -1هرصبت 

 .دیامن یم مادقا روبزم زکارم نایبرم نیمات و میلعت دروم

 ھب یعامتجا روما و راک ریزو داھنشیپ ھب دروم بسحرب یھاگراک نیب و هاگراک راوج یزومآراک داجیا ھب طوبرم تاررقم و اھلمعلاروتسد -2هرصبت 

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت

 ھفرح ای تعنص شزومآ روظنم ھب زین دازآ یاھفرح و ینف هاگشزومآ ، یعامتجا روما و راک ترازو طسوت یزومآراک زکارم لیکشت رب هوالع -111هدام

 .دوش یم سیسات ، یعامتجا روما و راک ترازو زا ھناورپ بسک اب ، یقوقح ای یقیقح صاخشا ھلیسو ھب ،نیعم

 روما و راک ترازو تراظن هوحن زین و نایبرم و لوئسم تیحالص و دازآ یزومآراک تاسسوم و ینف تیحالص صیخشت ھب طوبرم ھمان نیئآ -هرصبت 

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب یعامتجا روما و راک ریزو داھنشیپ اب تاسسوم نیا رب یعامتجا

 یزومآراک دادرارق و زومآراک -2 

 ----------------------------- 

 .دوش یم قالطا لیذ دارفا ھب ،زومآراک ، نوناق نیا تاررقم ظاحل زا -112هدام

 شزومآ دازآ یاھھاگشزومآ ای و یزومآراک زکارم رد نیعم تدم یارب تراھم ءاقترا اب یزومآزاب ، صاخ ھفرح نتفرگ ارف یارب طقف ھک یناسک - فلا 

 .دننیب یم

 ھب نیعم یھاگراک رد ، دشابن لاس ھس رب دیاز ھک نیعم تدم یارب صاخ یاھفرح نتفرگارف روظنمب یزومآراک دادرارق بجومب ھک یدارفا - ب 

 .دشابن رتشیب مامت لاس 18 زا و هدوبن رتمک لاس 15 زا اھنآ نس ھکنآ رب طورشم دنراد لاغتشا راک اب ماوت یزومآراک

 ینابلطواد ای و دنوش یم یفرعم یزومآراک زکارم ھب امرفراک اب هدقعنم یبتک قفاوت قباطم ھک دنشاب ینارگراک تسا نکمم فلا دنب نازومآراک -1هرصبت 

 .دنیامن یم ھعجارم یزومآراک زکارم ھب "اسار و دنتسین لغاش ھک دنشاب

 ھب ،راک یلاعیاروش داھنشیپ اب " ب " دنب رد روکذم نابلطواد یزومآراک هرود فیلاکت و قوقح ، شریذپ طیارش ھب طوبرم یاھلمعلاروتسد -2هرصبت 

 .دسر یم یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت

 رادروخرب ریز قوقح زا .دنوش یم ھتفریذپ یزومآراک زکارم زا یکی رد یزومآراک یارب 112 هدام کی هرصبت قباطم ھک یلغاش نارگراک -113هدام

 .دوب دنھاوخ

 .دوش یم بوسحم رگراک قباوس ءزج ظاحل رھ زا تدم نیا و دوش یمن عطق یزومآراک تدم رد رگراک یمادختسا ھطبار - فلا 

 .دوب دھاوخن رتمک انبم دزم ای و تباث دزم زا یزومآراک تدم رد رگراک دزم - ب 

 هرود رد ، دوش یم تخادرپ رگراک ھب یگداوناخ یاھتیلوئسم و یگدنز ھنیزھ ناربج یارب ھک یئاھ هداعلا قوف و اھکمک ، یدقن ریغ یایازم - ج 

 رگراک ھب یتراسخ قیرط نیا زا و دوش یزومآراک ھمادا عنام ھجوم لیلد نودب ، تدم نایاپ زا لبق امرفراک ھچنانچ .دش دھاوخ تخادرپ ناکامک یزومآراک

 .دیامن تراسخ ھبلاطم و ھعجارم نوناق نیا رد جردنم فالتخا لح عجارم ھب دناوت یم رگراک ، ددرگ دراو

 : تسا فلکم ،دوش یم ھتفریذپ یزومآراک زکارم زا یکی رد یزومآراک یارب 112هدام )1( هرصبت قباطم ھک یرگراک -114هدام

 ار یشزومآ دحاو یاھ ھمان نیئآ و تاررقم و هدومن تکرش یزومآراک یاھ ھمانرب رد مظنم روط ھب و دزادرپب یزومآراک ھب ررقم تدم نایاپ ات - فلا 

 .دناسرب نایاپ ھب تقفاوم اب ار یزومآراک هرود و دیامن تاعارم

 .دزرو لاغتشا راک ھب هاگراک نامھ رد یزومآراک تدم ربارب ود لقادح ، یزومآراک هرود یط زا سپ - ب 

 رد جردنم تراسخ ھبلاطم یارب دناوت یم امرفراک ، دشابن هاگراک رد راک ھمادا ھب رضاح یزومآراک مامتا زا سپ زومآراک ھک یتروص رد - هرصبت 

 .دیامن تراسخ تفایرد یاضاقت و ھعجارم نوناق نیا عوضوم فالتخا لح عجارم ھب ، یزومآراک دادرارق

 یلو ، دوب دنھاوخ نوناق نیا 84 یلا 79 داوم رد روکذم ناوجون نارگراک ھب طوبرم تاررقم عبات 112 هدام " ب " دنب رد روکذم نازومآراک -115هدام

 .درک دھاوخن زواجت زور رد تعاس شش زا نانآ راک تعاس



 

 

 :دشاب لیذ بلاطم یواح دیاب نیفرط تاصخشم رب هوالع یزومآراک دادرارق -116هدام

 نیفرط تادھعت - فلا 

 زومآراک نس - ب 

 زومآراک دزم - ج 

 یزومآراک لحم - و 

 .دش دھاوخ هداد میلعت ، بوصم درادناتسا قبط ھک یلغش ای ھفرح - ه 

 )موزل تروص رد ( دادرارق خسف طیارش - و 

 .دننادب مزال دادرارق رد ار نآ رکذ ینوناق تاررقم دودح رد نیفرط ھک یرگید طرش عون رھ - ز 

 نانآ یئاناوت دودح زا ھک تسا زاجم یتروص رد ) نوناق نیا 80 هدام عوضوم ( مامت لاس 18 نس ات ناناوجون راک اب ماوت یزومآراک زکارم -117هدام

 .دشابن رضم نانآ یحور و یمسج دشر و تمالس یارب و هدوبن جراخ

 رد یعامتجا روما و راک ترازو یشزومآ یاھدرادناتسا قباطم ار یفاک تازیھجت و لئاسو ،زومآراک شزومآ یارب دنفظوم یزومآراک زکارم -118هدام

 رد زومآراک ینمیا و تمالس نیمات یارب دیاب روکذم زکارم نینچمھ.دنزومایب وا ھب ار رظن دروم ھفرح ، لماک و مظنم روط ھب و دنھد رارق یو سرتسد

 .دنروآ مھارف ار مزال تاناکما یزومآراک طیحم

  

 لاغتشا - مود ثحبم

 ات دنفظوم روکذم تامدخ زکارم .دیامن مادقا روشک رسارس رد لاغشا تامدخ زکارم داجیا ھب تبسن تسا فظوم یعامتجا روما و راک ترازو -119هدام

 تروص رد ( یزومآراک زکارم ھب ناراکیب یفرعم و مان تبث ھب تبسن لاغتشا یاھ تصرف یارب یزیر ھمانرب و راک داجیا یاھ ھنیمز یئاسانش نمض

 .دنیامن مادقا یتامدخ و یزرواشک،یتعنص ،یدیلوت زکارم ھب یفرعم اب و ) شزومآ ھب زاین

 ھیلک و دوب دنھاوخ نیلولعم لاغتشا زا تیامح و یزیر ھمانرب رتفد ناونع تحت یرتفد داجیا ھب فظوم اھناتسا زکارم رد لاغتشا تامدخ زکارم -1هرصبت 

 .دنشاب یم روبزم رتافد اب یراکمھ ھب فظوم هدام نیا رد روکذم تاسسوم

 ضرق یاھماو یاطعا قیرط زا ار نیلولعم ،) یعیزوت و یتعنص ، یزرواشک ،یدیلوت ( ینواعت یاھتکرش داجیا رد ات تسا فظوم تلود -2هرصبت 

 عناوم عفر ھب تبسن و هداد رارق تیامح دروم نانآ تامدخ ای دیلوت زا تیامح و راک ماجنا تالیھست یرارقرب و مزال یاھشزومآ و تدم زارد ھنسحلا

 .دیامن مادقا ،دنباییم روضح اھنآ رد نیلولعم ھک اھ هرصبت و هدام نیا عوضوم زکارم ھیلک رد یرامعم

 زکارم رد لغاش نیلولعم زاین دروم یھافر تالیھست یرارقرب تھج رد ار مزال یاھ ھمان نیئآ ات تسا فلکم یعامتجا روما و راک ترازو -3هرصبت 

 .دناسرب یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت ھب و ھیھت روشک یتسیزھب نامزاس و ناریا نیلولعم ھعماج زا یھاوخ رظن اب راک ماجنا

  

 ھناگیب عابتا لاغتشا - موس ثحبم

 و نیناوق قباطم "ایناث و هدوب صخشم راک قح اب دورو دیداور یاراد "الوا ھکنآ رگم دنوش راک ھب لوغشم ناریا رد دنناوت یمن ھناگیب عابتا -120هدام

 .دنراد تفایرد راک ھناورپ ، ھطوبرم یاھ ھمان نیئآ

 :دنشاب یمن 120هدام تاررقم لومشم لیذ ھناگیب عابتا -هرصبت 

 .ھجراخ روما ترازو دیئات اب دنتسھ یلوسنک و کیتاملپید یاھتیرومام تمدخ رد "ارصحنم ھک یا ھناگیب عابتا - فلا 

 .ھجراخ روما ترازو دیئات اب اھنآ ھب ھتسباو یاھنامزاس و دحتم للم نامزاس ناسانشراک و نانکراک - ب 

 .یمالسا داشرا و گنھرف ترازو دیئات و لباقتم ھلماعم طرش ھب یجراخ تاعوبطم و اھیرازگربخ ناراگنربخ - ج 



 

 

 رداص راک ھناورپ و تقفاوم ھناگیب عابتا یارب صخشم راک قح اب دیداور رودص دروم رد لیذ طیارش تیاعر اب یعامتجا روما و راک ترازو -121هدام

 :درک دھاوخ

 دوجو ھباشم صصخت و تالیصحت دجاو بلطواد دارفا راک ھب هدامآ یناریا عابتا نایم رد یعامتجا روما و راک ترازو رد دوجوم تاعالطا قباطم - فلا 

 .دشاب ھتشادن

 .دشاب رظن دروم راک ھب لاغتشا یارب یفاک صصخت و تاعالطا یاراد ھناگیب ھعبت - ب 

 .دوش هدافتسا یناریا دارفا یدعب ینیزگیاج و شزومآ یارب ھناگیب ھعبت صصخت زا - ج 

 ھب تیھ تاسلج لیکشت هوحن و اھنآ باختنا طیارش و ءاضعا دادعت ھب طوبرم طباوض تسا لاغتشا ینف تایھ اب هدام نیا رد جردنم طیارش زارحا -هرصبت 

 .دسر یم ناریزو تایھ بیوصت ھب یعامتجا روما و راک ترازو داھنشیپ اب ھک دوب دھاوخ یاھمان نیئآ بجوم

 :دیامن مادقا ریز دارفا راک ھناورپ دیدجت و دیدمت رودص ھب تبسن دناوت یم یعامتجا روما و راک ترازو -122هدام

 .دشاب ھتشاد تماقا ناریا رد موادم لاس هد لقادح ھک یاھناگیب ھعبت - فلا 

 .دشاب یناریا رسمھ یاراد ھک یاھناگیب ھعبت - ب 

 تقفاوم زا سپ و یگدنھانپ ای و ترجاھم ربتعم تراک نتشاد طرش ھب یسایس ناگدنھانپ و یمالسا یاھروشک "اصوصخ ھناگیب یاھروشک نیرجاھم - ج 

 .ھجراخ روما و روشک یاھ ھناخترازو یبتک

 ( ار تیعبات نودب دارفا ای و لود زا یضعب عابتا ، لباقتم ھلماعم ناونع ھب ای و ترورض تروص رد دناوت یم یعامتجا روما و راک ترازو -123هدام

 دیدجت قح ای و دیدمت قح ،رودص قح تخادرپ زا ناریزو تایھ بیوصت و ھجراخ روما ترازو دیئات زا سپ )دشابن یدارا نانآ تیعضو ھکنآ رب طورشم

 .دیامن فاعم راک ھناورپ

 .دوش یم دیدجت ای و دیدمت ای رداص لاس کی تدم یارب رثکادح نوناق نیا داوم تیاعر اب راک ھناورپ -124هدام

 ھب ار بتارم ،زور هدزناپ فرظ تسا فلکم امرفراک دوش یم عطق امرفراک اب ھناگیب ھعبت یمادختسا ھطبار ناونع رھ ھب ھک یدراوم رد -125هدام

 روما و راک ترازو ھب ، دیسر ذخا ربارب رد ار دوخ راک ھناورپ زور هدزناپ فرظ تسا فلکم زین ھناگیب ھعبت .دنک مالعا یعامتجا روما و راک ترازو

 .دنک یم تساوخرد حالصیذ عجارم زا ار ھناگیب ھعبت جارخا موزل تروص رد یعامتجا روما و راک ترازو .دیامن میلست یعامتجا

 و راک ترازو ھب ار بتارم ھطوبرم ریزو دنک باجیا یئانثتسا روط ھب ار ھناگیب ھعبت یروف لاغتشا روشک عیانص تحلصم ھک یدراوم رد -126هدام

 رودص ھب طوبرم تافیرشت تیاعر نودب تقوم راک ھناورپ ھناگیب ھعبت یارب ، یعامتجا روما و راک ریزو تقفاوم اب و دیامن یم مالعا یعامتجا روما

 .دش دھاوخ رداص ، صخشم راک قح ای دادیور

 .دوب دھاوخ ھناگیب عابتا لاغتشا ینف تایھ دیئات مزلتسم نآ دیدمت و تسا هام ھس رثکادح تقوم راک ھناورپ رابتعا تدم -هرصبت 

 ھب ھجوت اب و اھنآ دزم نازیم و تمدخ تدم و تیعبات نتفرگ رظن رد اب تلود زاین دروم ھناگیب ینف نیصصختم و ناسانشراک یمادختسا طیارش -127هدام

 یاروش سلجم بیوصت اب ،روشک یمادختسا و یرادا روما نامزاس و یعامتجا روما و راک ترازو رظن مالعا و یسررب زا سپ ، یلخاد سانشراک یورین

 روما و راک ترازو فرط زا یمالسا یاروش سلجم بیوصت زا سپ دروم رھ رد ، یجراخ ناسانشراک مادختسا تھج راک ھناورپ .دوب دھاوخ یمالسا

 .دش دھاوخ رداص یعامتجا

 ار یعامتجا روما و راک ترازو رظن ، دوش یم ھناگیب ناسانشراک مادختسا بجوم ھک یدادرارق ھنوگ رھ دقع ھب مادقا زا لبق دنفلکم نایامرفراک -128هدام

 .دنیامن مالعتسا ھناگیب ھعبت لاغتشا هزاجا ناکما دروم رد

 تایھ ءاضعا باختنا طیارش زین و راک ھناورپ وغل و دیدجت ، دیدمت رودص هوحن ھلمج زا ھناگیب عابتا لاغتشا ھب طوبرم یئارجا یاھ ھمان نیئآ -129هدام

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب یعامتجا روما و راک ریزو داھنشیپ اب ، نوناق نیا 121 هدام رد روکذم ھناگیب عابتا لاغتشا ینف

  

 یئامرف راک و یرگراک یاھ لکشت - مشش لصف



 

 

 یروھمج یساسا نوناق مشش و تسیب لصا یارجا رد و یمالسا بالقنا یاھدرواتسد زا عافد و یمالسا گنھرف شرتسگ و غیلبت روظنم ھب -130هدام

 .دنیامن مادقا یمالسا یاھنمجنا سیسات ھب تبسن دنناوت یم یفنص و یتامدخ ، یزرواشک یتعنص ، یدیلوت یاھدحاو نارگراک ، ناریا یمالسا

 یمالسا یاھنمجنا یگنھامھ یاھنوناک سیسات ھب تبسن ،یغیلبت یاھهویش و فیاظو ماجنا رد یگنھامھ روظنم ھب دنناوت یم یمالسا یاھنمجنا -1هرصبت 

 .دنیامن مادقا روشک لک رد یمالسا یاھنمجنا یگنھامھ یلاع نوناک و اھناتسا حطس رد

 و راک ،روشک نیترازو طسوت دیاب هدام نیا عوضوم یمالسا یاھ نمجنا درکلمع هوحن و تارایتخا و فیاظو دودح ، لیکشت یگنوگچ ھمان نیئآ -2هرصبت 

 .دسرب ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت یمالسا تاغیلبت نامزاس و یعامتجا روما

 یداصتقا عضو دوبھب و ینوناق و عورشم عفانم و قوقح ظفح روظنم ھب و ناریا یمالسا یروھمج یساسا نوناق مشش و تسیب لصا یارجا رد -131هدام

 ھب تردابم دنناوت یم تعنص ای ھفرح کی نایامرفراک و راک نوناق لومشم نارگراک ، دشاب ھعماج عفانم ظفح نمضتم دوخ ھک ، نایامرفراک و نارگراک

 .دنیامن یفنص یاھنمجنا لیکشت

 نوناک و ناتسا رد یفنص یاھنمجنا نوناک لیکشت ھب تبسن دنناوت یم یفنص یاھنمجنا ، ینوناق و ھلوحم فیاظو ماجنا رد یگنھامھ روظنم ھب -1هرصبت 

 .دنیامن مادقا روشک لک رد یفنص یاھنمجنا یلاع

 رد نآ بیوصت و حرط و ینوناق تاررقم تیاعر اب ھمانساسا میظنت ھب فظوم ، لیکشت ماگنھ ھب ھطوبرم یاھنوناک و یفنص یاھنمجنا ھیلک -2هرصبت 

 .دنشاب یم تبث تھج یعامتجا روما و راک ترازو ھب میلست و یمومع عمجم

 یللملا نیب سنارفنک ،راک تشادھب و ینف تظافح یلاعیاروش ، یعامتجا نیمات یلاعیاروش ، راک یلاعیاروش رد ناریا نایامرفراک ناگدنیامن ھیلک -3هرصبت 

 یعامتجا روما و راک ریزو طسوت تروص نیا ریغ رد و باختنا،لیکشت تروص رد ، نایامرفراک یفنص یاھنمجنا یلاع نوناک طسوت نآ ریاظن و راک

 .دش دنھاوخ یفرعم

 .دنشاب ھتشاد ار نارگراک هدنیامن ای یفنص نمجنا ،راک یمالسا یاروش دروم ھس زا یکی دنناوتیم طقف ، دحاو کی نارگراک -4هرصبت 

 زا هامکی تدم فرظ رثکادح ،ھطوبرم یاھنوناک و یفنص یاھنمجنا درکلمع هوحن و تارایتخا و فیاظو دودح ، لیکشت یگنوگچ ھمان نیئآ -5هرصبت 

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت راک یلاعیاروش طسوت نوناق نیا بیوصت خیرات

 روما و راک ریزو بیوصت ھب نوناق نیا بیوصت زا سپ هام کی فرظ ، هدام نیا 3 هرصبت رد روکذم ناگدنیامن تاباختنا هوحن ھمان نیئآ -6هرصبت 

 .دیسر دھاوخ یعامتجا

 لھچ لصا رد ھطوبرم دافم ساسا رب نینچمھ و ناریا یمالسا یروھمج یساسا نوناق مکی و یس لصا یارجا رد تکراشم و تراظن روظنم ھب -132هدام

 ینواعت یاھتکرش داجیا ھب تبسن دنناوتیم ، دنشاب راک نوناق لومشم ھک یزرواشک و یتامدخ ، یفنص ، یدیلوت یاھدحاو نارگراک ، یساسا نوناق موس و

 .دنیامن مادقا نکسم

 و دنیامن مادقا ،ناتسا نارگراک نکسم ینواعت یاھتکرش یگنھامھ نوناک داجیا ھب تبسن دنناوت یم ناتسا رھ نارگراک نکسم ینواعت یاھتکرش -هرصبت 

 ھیداحتا ( روشک نارگراک نکسم یاھینواعت یگنھامھ یلاع نوناک لیکشت ھب تبسن دنناوت یم اھناتسا نارگراک نکسم یاھینواعت یگنھامھ یاھنوناک

 فظوم یئاراد و یداصتقا روما و یزاسرھش و نکسم ، یعامتجا روما و راک یاھ ھناخترازو .دنیامن مادقا ) ناکسا -نارگراک نکسم یاھینواعت یزکرم

 .دیسر دھاوخ تبث ھب یعامتجا روما و راک ترازو طسوت روکذم یاھتکرش ھمانساسا و هدوب ناکسا ھیداحتا اب یراکمھ ھب

 یروھمج یساسا نوناق مراھچ و لھچ و موس و لھچ لوصا رد فرصم و عیزوت ھب طوبرم دافم یارجا رد تکراشم و تراظن روظنم ھب -133هدام

 یاھتکرش داجیا ھب تبسن دنناوتیم ،دنشاب راک نوناق لومشم ھک یزرواشک ای و یتامدخ ، یتعنص ، یفنص ، یدیلوت یاھدحاو نارگراک ،ناریا یمالسا

 .دنیامن مادقا یرگراک )عیزوت ( فرصم ینواعت

 و دنیامن مادقا ناتسا نارگراک فرصم ینواعت یاھتکرش یگنھامھ نوناک سیسات ھب تبسن دنناوت یم نارگراک )عیزوت ( فرصم ینواعت یاھتکرش -هرصبت 

 ھیداحتا " نارگراک فرصم یاھینواعت یگنھامھ یلاع نوناک لیکشت ھب تبسن دنناوت یم اھناتسا نارگراک )عیزوت ( فرصم یاھینواعت یگنھامھ یاھنوناک

 یتعنص یاھ ھناخترازو نینچمھ و یناگرزاب و یعامتجا روما و راک یاھ ھناخترازو .دنیامن مادقا "ناکما - نارگراک )عیزوت ( فرصم یاھینواعت یزکرم

 دھاوخ تبث ھب یعامتجا روما و راک ترازو طسوت روکذم ینواعت یاھتکرش ھمانساسا .دنروآ لمعب ناکما ھیداحتا اب ار مزال یاھیراکمھ ات دنتسھ فظوم

 .دیسر



 

 

 نمضتم ھک یساسا نوناق مھن و تسیب لصا دافم زا تمسق نآ یارجا نسح و یعامتجا و یفنص تالکشم و لئاسم یریگیپ و یسررب روظنم ھب -134هدام

 روطب دنناوت یم ھتسشنزاب ناریدم و نارگراک ،دشاب یم یکشزپ یاھ تبقارم و ینامرد ، یتشادھب تامدخ زا یدنم هرھب و عفانم نیمات و قوقح ظفح

 .دنیامن مادقا اھناتسا و اھناتسرھش ھتسشنزاب ناریدم و نارگراک یاھنوناک سیسات ھب تبسن ازجم

 .دنیامن مادقا روشک ھتسشنزاب ناریدم و نارگراک یلاع یاھنوناک سیسات ھب تبسن دنناوت یم اھناتسا ھتسشنزاب ناریدم و نارگراک یاھنوناک -1هرصبت 

 یلاع یاھنوناک اب یراکمھ ھب فظوم یعامتجا نیمات نامزاس و یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب و یعامتجا روما و راک یاھھناخترازو -2هرصبت 

 .دنشاب یم روشک ھتسشنزاب ناریدم و نارگراک

 دنناوت یم راک یمالسا یاھاروش ، تارایتخا و فیاظو یارجا یگنوگچ رد رظن لدابت و روما رد یگنھامھ و شور تدحو داجیا روظنم ھب -135هدام

 .دنیامن مادقا روشک لک رد راک یمالسا یاھاروش یگنھامھ یلاع نوناک و ناتسا رد راک یمالسا یاھاروش یگنھامھ نوناک لیکشت ھب تبسن

 نیترازو طسوت دیاب هدام نیا عوضوم راک یمالسا یاھاروش یاھنوناک درکلمع هوحن و تارایتخا و فیاظو دودح ، لیکشت یگنوگچ ھمان نیئآ -هرصبت 

 .دسرب ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت یمالسا تاغیلبت نامزاس و یعامتجا روما و راک و روشک

 نیمات یلاعیاروش ، فالتخا لح یاھتایھ ، صیخشت یاھتایھ ،راک یناھج نامزاس رد ناریا یمالسا یروھمج نارگراک یمسر ناگدنیامن ھیلک -136هدام

 عمجم ای و نارگراک یفنص یاھنمجنا یلاع نوناک ،راک یمالسا یاھاروش یلاع نوناک طسوت ،دروم بسح ، نآ ریاظن و ینف تظافح یلاعیاروش یعامتجا

 .دش دنھاوخ باختنا نارگراک ناگدنیامن

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب راک یلاعیاروش داھنشیپ اب هدام نیا ییارجا ھمان نیئآ -1هرصبت 

 ھب تبسن دناوت یم یعامتجا روما و راک ریزو ، دنشاب هدشن داجیا لصف نیا عوضوم ییامرفراک و یرگراک یلاع یاھلکشت ھک یتروص رد -2هرصبت 

 .دیامن مادقا یلاع یاھ تایھ و اھاروش ، عماجم رد روبزم ناگدنیامن باختنا

 ازجم روط ھب دنناوت یم نوناق زا لصف نیا عوضوم یرگراک و یئامرف راک یاھ لکشت ، ھطوبرم فیاظو ماجنا نسح و یگنھامھ روظنم ھب -137هدام

 .دنیامن مادقا یزکرم تالیکشت داجیا ھب تبسن

 زا بکرم ینویسیمک طسوت ھناگادج نارگراک نینچمھ و نایامرفراک یزکرم تالیکشت ھمانساسا و یزکرم یاروش تاباختنا یاھ ھمان نیئآ -هرصبت 

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ تبیوصت ھب و ھیھت یعامتجا روما و راک ترازو و روشک ترازو ،راک یلاعیاروش ناگدنیامن

 .دنشاب ھتشاد هدنیامن روکذم یاھلکشت زا کی رھ رد دنناوت یم تحلصم تروص رد ھیقف تیالو ماقم -138هدام

  

 راک یعمج ھتسد یاھنامیپ و تارکاذم -متفھ لصف

 زا ھک تسا نارگراک یھافر روما ای دیلوت طیارش دوبھب ای و یلغش ای یاھفرح تالکشم لح ای و یریگشیپ ، یعمج ھتسد تارکاذم زا فدھ -139هدام

 ،هاگراک حطس رد ،اھنیا ریاظن و طیارش رییغت ای و نییعت هار زا ای و اھنآ لح رد نیفرط تکراشم نیمات و تالکشم اب ھلباقم یارب یطباوض نییعت قیرط

 .دشاب مزال کرادم و لیالد ھب یکتم دیاب نیفرط یوس زا هدش حرط یاھتساوخ .دبای یم قیقحت نیفرط قفاوت اب ، تعنص ای و ھفرح

 رارق هرکاذم عوضوم دناوتیم ، دشاب یعمج ھتسد تارکاذم قیرط زا طباوض داجیا و تاررقم عضو نمضتم راک طباور رد ھک یعوضوم رھ -1هرصبت 

 ھتسد تارکاذم .دشاب هدرکن عنم ار اھنآ دروم رد میمصت ذاختا ، تلود یاھمانرب یاھتسایس ھلمج زا و روشک یراج تاررقم ھکنآ رب طورشم ،دریگب

 مظن فالتخا بجوم ھک یلمع ھنوگ رھ زا یراددوخ اب و نیفرط نوئش تیاعر اب تافالتخا زیمآ تملاسم لصف و لح و قفاوت لوصح روظنمب دیاب یعمج

 .دبای ھمادا ،ددرگ تاسلج

 رد ھک ار یفرطیب صخش دننک اضاقت یعامتجا روما و راک ترازو زا دنناوت یم ،دنشاب قفاوم یعمج ھتسد تارکاذم نیفرط ھک یتروص رد -2هرصبت 

 نیا شقن .دیامن یفرعم اھنآ ھب یعمج ھتسد یاھنامیپ سانشراک ناونعب ،دنک داجیا یگنھامھ تارکاذم رد دناوتب و دشاب ھتشاد رحبت راک لئاسم ھنیمز

 . تسا یعمج ھتسد تارکاذم دربشیپ رد فرط ود رھ ھب کمک سانشراک



 

 

 ینوناق هدنیامن ای و یفنص نمجنا ای اروش ( دنچ ای کی نیبامیف راک طیارش نییعت روظنم ھب یبتک نامیپ زا تسا ترابع راک یعمج ھتسد نامیپ -140هدام

 دقعنم ییامرفراک و یرگراک یلاع یاھنوناک و اھنوناک نیبامیف ای و رگید یوس زا اھنآ ینوناق ناگدنیامن ای و امرفراک دنچ ای کی و فرط کی زا )نارگراک

 .دوشیم

 نیفرط ءاضما ھب و میظنت ھخسن ھس رد نامیپ نتم دیاب دوش راک یعمج ھتسد نامیپ داقعنا ھب رجنم راک یعمج ھتسد تارکاذم ھک یتروص رد -هرصبت 

 و یگدیسر روظنم ھب و دیسر ذخا لابق رد زور ھس فرظ موس ھخسن و ھتفرگ رارق یعمج ھتسد نامیپ دقع نیفرط رایتخا رد نامیپ زا ھخسن ود .دسرب

 .دش دھاوخ یعامتجا روما و راک ترازو میلست ،دیئات

 :ھک تشاد دنھاوخ یئارجا تیلباق و ینوناق رابتعا یماگنھ راک یعمج ھتسد یاھنامیپ -141هدام

 .دشاب هدشن نییعت نآ رد تسا هدیدرگ ینیب شیپ راک نوناق رد ھچنآ زا رتمک یایازم - فلا 

 .دشابن ریاغم تلود ینوناق تابوصم و تامیمصت و روشک یراج تاررقم و نیناوق اب - ب 

 .دسرب یعامتجا روما و راک ترازو دیئات ھب ، ب و فلا یاھدنب اب نامیپ تاعوضوم ای عوضوم ضراعت مدع - ج 

 ھب زور 30 فرظ ار هدام نیا رد روکذم ب و فلا یاھدنب اب قباطت مدع ای تقباطم دروم رد دوخ رظن دیاب یعامتجا روما و راک ترازو -1هرصبت 

 .دیامن مالعا "ابتک نامیپ نیفرط

 و ینوناق لیالد ھب یکتم دیاب ب و فلا یاھدنب تاعوضوم اب یعمج نامیپ دافم تقباطم مدع دروم رد یعامتجا روما و راک ترازو رظن -2هرصبت 

 .ددرگ مالعا هدام نیمھ کی هرصبت رد روکذم تدم فرظ نامیپ نیفرط ھب "ابتک دیاب دنتسم دراوم و لیالد .دشاب روشک یراج تاررقم

 یارب نیفرط تساوخرد دروم تاعوضوم زا کی رھ ای و یلبق یاھنامیپ ای و نوناق نیا فلتخم داوم دروم رد رظن فالتخا ھک یتروص رد -142هدام

 رب تسا فظوم صیخشت تایھ ،دوش نارگراک یوس زا دیلوت یدمع شھاک ای و هاگراک رد رگراک روضح نمض راک لیطعت ھب رجنم ،دیدج نامیپ داقعنا

 رظن مالعا و هداد رارق یگدیسر دروم "اعیرس ار فالتخا عوضوم ، ییامرفراک و یرگراک یاھنامزاس ای و فالتخا نیفرط زا کی رھ تساوخرد ساسا

 .دیامن

 ( صیخشت تایھ رظن مالعا خیرات زا زور هد تدم فرظ دناوت یم ، دریذپن ار روکذم رظن یعمج ھتسد نامیپ نیفرط زا کی رھ ھکیتروص رد -هرصبت 

 زا سپ فالتخا لح تایھ .دیامن یار رودص و یگدیسر یاضاقت و ھعجارم نوناق نیا مھن لصف رد جردنم فالتخا لح تایھ ھب )158هدام عوضوم

 .دنک یم مالعا راک یعمج ھتسد نامیپ ھب تبسن ار دوخ یار و یگدیسر یعمج ھتسد نامیپ رد فالتخا عوضوم ھب "اروف اضاقت تفایرد

 تسا فظوم یعامتجا روما و راک هرادا سیئر .دوشن عقاو نیفرط لوبق دروم زور ھس فرظ فالتخا لح تایھ تاداھنشیپ ھکیتروص رد -143هدام

 فالتخا ھک مادم دناوتیم ناریزو تایھ موزل تروص رد .دھد عالطا یعامتجا روما و راک ترازو ھب مزال میمصت ذاختا تھج ار رما شرازگ ھلصافالب

 .دیامن هرادا امرفراک باسح ھب دنادب یضتقم ھک یوحن رھ ھب ار هاگراک ، دراد ھمادا

 تساوخرد ، تدم نایاپ زا لبق ییاھنت ھب دناوت یمن نیفرط زا کیچیھ ، ددرگ یم دقعنم نیعم تدم یارب ھک راک یعمج ھتسد یاھ نامیپ رد -144هدام

 .دنک باجیا ار رییغت نیا یعامتجا روما و راک ترازو صیخشت ھب یئانثتسا طیارش ھکنآ رگم ، دیامنب ارنآ رییغت

 دیدج یامرفراک ،دشاب ھتشاد رارمتسا راک ھچنانچ و دشاب یمن رثوم راک یعمج ھتسد نامیپ یارجا رد ، یو زا تیکلام رییغت ای و امرفراک توف -145هدام

 .دش دھاوخ بوسحم میدق یامرفراک ماقم مئاق

 نامیپ تاررقم ،دیامن یم دقعنم نآ زا سپ ای و ھتخاس دقعنم راک یعمج ھتسد نامیپ داقعنا زا لبق امرفراک ھک ،راک یدارفنا یاھدادرارق ھیلک رد -146هدام

 .دنشاب یعمج ھتسد نامیپ زا رتشیب یایازم یاراد دزم ظاحل زا یدارفنا یاھدادرارق ھک یدراوم رد رگم ، تسا عابتالا مزال یعمج ھتسد

  

 نارگراک یھافر تامدخ - متشھ لصف

 .دزاس مھارف اھنآ هداوناخ و نوناق نیا لومشم نازرواشک و نارگراک یارب ار ینامرد و یتشادھب تامدخ تسا فلکم تلود -147هدام

 .دنیامن مادقا دوخ دحاو نارگراک ندومن ھمیب ھب تبسن ،یعامتجا نیمات نوناق ساسا رب دنفلکم نوناق نیا لومشم یاھھاگراک نایامرفراک -148هدام



 

 

 یصخش یاھ ھناخ نیمات تھج نکسم دقاف نارگراک اب "امیقتسم اھینواعت نیا دوجو مدع تروص رد و نکسم یاھینواعت اب دنفلکم نایامرفراک -149هدام

 رگید بسانم لحم ای و هاگراک راوج رد ینامزاس یاھ ھناخ ثادحا ھب فلکم گرزب یاھاگراک نایامرفراک نینچمھ و دنیامنب ار مزال یراکمھ ، بسانم

 .دنشاب یم

 مزال یراکمھ طبریذ یاھھاگتسد ریاس و اھیرادرھش ،یزاسرھش و نکسم ترازو تاناکما و یکناب تالیھست زا هدافتسا اب تسا فظوم تلود -1هرصبت 

 .دیامنب ار

 یا ھمان نیئآ قبط هدام نیا لومشم گرزب یاھھاگراک عون و یتلود یاھھاگتسد و نایامرفراک ، نارگراک تکراشم و یراکمھ نازیم و هوحن -2هرصبت 

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت یزاسرھش و نکسم و یعامتجا روما و راک نیترازو طسوت ھک دوب دھاوخ

 یارب ناضمر کرابم هام مایا رد زین و دنیامن داجیا زامن ھضیرف یادا یارب یبسانم لحم ، هاگراک رد دنفلکم نوناق نیا لومشم نایامرفراک ھیلک -150هدام

 ناگدنیامن ریاس ای و راک یمالسا یاروش و یمالسا نمجنا یراکمھ ھب ار راک تاعاس و طیارش دیاب ، ناراد هزور لاح تیاعر و یبھذم رئاعش میظنت

 ای راطفا فرص و زامن ھضیرف یادا یارب ار راک تاقوا زا یتدم نینچمھ .دشابن هزور ھضیرف عنام راک تاقوا ھک دنیامن میظنت یروط نارگراک ینوناق

 .دنھد صاصتخا ، یرحس

 ، دنوش یم داجیا ینوکسم قطانم زا رود ) نآ دننام و یزاس هار ( نیعم یراک ماجنا روظنم ھب ،دودحم تدم یارب ھک یئاھھاگراک رد -151هدام

 یاذغ دیاب نآ هدعو کی لقادح ھک ، دنیامن مھارف دوخ نارگراک یارب ) ماش و راھن ، ھناحبص ( تمیق نازرا و بسانم یاذغ هدعو ھس دنفظوم نایامرفراک

 .دوش داجیا نارگراک یارب زین یبسانم هاگباوخ دیاب ، راک تدم و لحم ، لصف ءاضتقا ھب اھھاگراک لیبق نیا رد .دشاب مرگ

 رد بسانم ھیلقن ھلیسو دوخ نانکراک تشگرب و تفر یارب دیاب راک بحاص ، یمومع ھیلقن ھلیسو یوفاکت مدع و هاگراک یرود تروص رد -152هدام

 .دھد رارق نانآ رایتخا

 اھنیا لاثما و راک لیاسو ، لحم لیبق زا ار مزال تالیھست ، دوخ هاگراک نارگراک ینواعت یاھتکرش روما هرادا و داجیا یارب دنفلکم نایامرفراک -153هدام

 .دنیامن مھارف

 .دیسر دھاوخ یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت ھب راک یلاعیاروش داھنشیپ اب هدام نیا یارجا هوحن ھب طوبرم یاھلمعلاروتسد -هرصبت 

 ھتشر رد نارگراک هدافتسا یارب بسانم لحم روشک یندب تیبرت نامزاس و یعامتجا روما و راک ترازو تکراشم اب دنفظوم نایامرفراک ھیلک -154هدام

 .دنیامن داجیا شزرو فلتخم یاھ

 ، نیرمت فراعتم تاعاس و یرنھ ای یشزرو ینامرھق تاقباسم رد نارگراک تکرش تدم نینچمھ و نآ ھب طوبرم طباوض و داجیا هوحن ھمان نیئآ -هرصبت 

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت روشک یندب تیبرت نامزاس و یعامتجا روما و راک طسوت

 یزومآ داوس رما رد لوئسم یاھنامزاس و ترازو نیا تراظن اب و یعامتجا روما و راک ترازو مالعا بسحرب دنا فظوم اھھاگراک ھیلک -155 هدام

 باختنا ، سالک رد نارگراک تکرش ، سالک لیکشت یگنوگچ ، فیلکت نیا یارجا هوحن طباوض .دنزادرپب یزومآداوس یاھسالک داجیا ھب ، نالاسگرزب

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت یزومآ داوس تضھن و یعامتجا روما و راک ترازو طسوت "اکرتشم نآ دراوم ریاس و نارای شزومآ

 . تسا نآ لداعم ای یزومآ داوس تضھن ھمانیھاوگ نتشاد لقادح ، یزومآراک زکارم یاھ هرود ھب نارگراک دورو طرش -هرصبت 

 ھک دوب دھاوخ یاھمان نیئآ ربارب ییوشتسد و مامح ،یروخاذغ دننام ،راک طیحم تشادھب رظن زا هاگراک تاسیسات ھب طوبرم یاھلمعلاروتسد -156هدام

 .دمآ دھاوخ رد ارجا ھلحرم ھب و بیوصت یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو طسوت

  

 فالتخا لح عجارم - مھن لصف

 ھمان تقفاوم ، یزومآراک دادرارق ،راک تاررقم ریاس و نوناق یارجا زا یشان ھک زومآراک ای رگراک و امرفراک نیب یدرف فالتخا ھنوگ رھ -157هدام

 یاروش رد اھنآ ناگدنیامن ای و زومآراک ای رگراک و امرفراک نیب میقتسم شزاس قیرط زا لوا ھلحرم رد ، دشاب راک یعمج ھتسد یاھنامیپ ای یھاگراک یاھ

 و لح امرفراک و نارگراک ینوناق هدنیامن ای و نارگراک یفنص نمجنا قیرط زا ، دشابن یدحاو رد راک یمالسا یاروش ھک یتروص رد و راک یمالسا

 .دش دھاوخ لصف و لح و یگدیسر یتآ بیترت ھب فالتخا لح و صیخشت یاھتایھ قیرط زا ، شزاس مدع تروص رد و دش دھاوخ لصف



 

 

 :دوشیم لیکشت لیذ دارفا زا نوناق نیا رد روکذم صیخشت تایھ -158هدام

 .یعامتجا روما و راک ترازو هدنیامن رفن کی -1 

 .ناتسا راک یمالسا یاھاروش یگنھامھ نوناک باختنا ھب نارگراک هدنیامن رفن کی -2 

 .ناتسا نایامرفراک یفنص یاھنمجنا نوناک باختنا ھب عیانص ناریدم هدنیامن رفن کی -3 

 مادقا ناتسا رھ حطس رد صیخشت تایھ دنچ لیکشت ھب تبسن دناوت یم یعامتجا روما و راک ترازو ،اھتایھ راک نازیم ھب ھجوت اب و موزل تروص رد 

 .دیامن

 .دیامن یوعد ھماقا و ھعجارم فالتخا لح تایھ ھب میمصت نیا ھب تبسن دراد قح ،دوش جارخا دیاب صیخشت تایھ رظن قباطم ھک یرگراک -هرصبت 

 ھب تبسن نیفرط زا یکی روکذم تدم فرظ ھک یتروص رد و ددرگیم ارجالا مزال نآ غالبا خیرات زا زور 15 زا سپ صیخشت یاھتایھ یار -159هدام

 ارجالا مزال و یعطق رودص زا سپ فالتخا لح تایھ یار دیامن یم میدقت فالتخا لح تایھ ھب "ابتک ار دوخ ضارتعا ،دشاب ھتشاد ضارتعا روبزم یار

 .دوش جرد هدنورپ رد یتسیاب تایھ یاضعا تارظن .دوب دھاوخ

 نارگراک یفنص یاھنمجنا نوناک ای ناتسا راک یمالسا یاھاروش یگنھامھ نوناک باختنا ھب نارگراک هدنیامن رفن ھس زا ناتسا فالتخا لح تایھ -160هدام

 و راک لک ریدم ( تلود هدنیامن رفن ھس و ھقطنم یاھدحاو ناریدم باختنا ھب نایامرفراک هدنیامن رفن ھس و ھقطنم یاھدحاو نارگراک ناگدنیامن عمجم ای و

 راک نازیم ھب ھجوت اب و موزل تروص رد .ددرگ یم لیکشت لاس 2 تدم یارب )اھنآ ناگدنیامن ای و لحم یرتسگداد سیئر و رادنامرف ، یعامتجا روما

 .دیامن مادقا ناتسا حطس رد فالتخا لح تایھ دنچ لیکشت ھب تبسن دناوت یم یعامتجا روما و راک ترازو ، اھتایھ

 تقو زا جراخ ناکمالا یتح و یعامتجا روما و راک یاھدحاو لحم رد مزال دادعت ھب ترورض و راک مجح ھب ھجوت اب فالتخا لح یاھتایھ -161هدام

 .دش دھاوخ لیکشت ، یرادا

 مات هدنیامن ای نیفرط زا کی رھ روضح مدع ،دننک یم توعد "ابتک ، یگدیسر ھسلج رد روضح یارب فالتخا نیفرط زا فالتخا لح یاھتایھ -162هدام

 تبون کی طقف تروص نیا رد ، دھد صیخشت یرورض ار نیفرط روضح تایھ ھکنآ رگم : تسین تایھ طسوت یار رودص و یگدیسر عنام اھنآ رایتخالا

 .دیامن یم رداص ار مزال یار و یگدیسر هدنورپ لوصو زا سپ هامکی تدم فرظ ناکمالا یتح تایھ لاح رھ رد .دیامن یم توعد دیدجت

 تامدخ ، یتعنص ، یدیلوت یاھدحاو یمالسا یاھاروش و اھنمجنا و ناسانشراک و نیلوئسم زا موزل تروص رد دنناوت یم فالتخا لح یاھتایھ -163هدام

 .دنیامن عامتسا ، عوضوم صوصخ رد ار نانآ تاعالطا و تارظن و دنروآ لمع ھب توعد یزرواشک و

 بیوصت ھب و ھیھت راک یلاع یاروش طسوت اھنآ تاسلج لیکشت یگنوگچ و فالتخا لح و صیخشت یاھتایھ ءاضعا باختنا ھب طوبرم تاررقم -164هدام

 .دیسر دھاوخ یعامتجا روما و راک ریزو

 خیرات زا اروا یعسلا قح تخادرپ و یجارخا رگراک تشگزاب مکح ،داد صیخشت ھجوم ریغ ار رگراک جارخا فالتخا لح تایھ ھکیتروص رد -165هدام

 .دوب دھاوخ نوناق نیا 27 هدام رد جردنم نازیم ھب تاونس قح ذخا لومشم ،رگراک )جارخا ندوب ھجوم ( تروصنیا ریغ رد و دنکیم رداص جارخا

 قوقح و دزم زور 45 لاس رھ تبسن ھب رگراک تمدخ ھقباس ساسا رب ھک تسا فلکم امرفراک ،ددرگزاب طوبرم دحاو ھب دھاوخن رگراک ھچنانچ -هرصبت 

 .دزادرپب یو ھب

 .دش دھاوخ هدراذگ ارجا دروم ھب یرتسگداد ماکحا یارجا ھلیسو ھب و هدوب ارجالا مزال ،راک فالتخا لح عجارم فرط زا هرداص یعطق ءارآ -166هدام

 .دسر یم ناریزو تایھ بیوصت ھب یرتسگداد و یعامتجا روما و راک نیترازو داھنشیپ ھب ھک دوب دھاوخ یا ھمان نیئآ بجوم ھب نآ ھب طوبرم طباوض

  

 راک یلاعیاروش - مھد لصف

 و نوناق نیا بجوم ھب ھک تسا یفیلاکت ھیلک ماجنا اروش ھفیظو دوشیم لیکشت راک یلاعیاروش مانب یئاروش یعامتجا روما و راک ترازو رد -167هدام

 :زا دنترابع اروش یاضعا . تسا هدش راذگاو نآ هدھع ھب ھطوبرم نیناوق ریاس

 . تشاد دھاوخ هدھعب ار اروش تسایر ھک ،یعامتجا روما و راک ریزو - فلا 



 

 

 زا نانآ زا رفن کی ھک ناریزو تایھ بیوصت و یعامتجا روما و راک ریزو داھنشیپ ھب یداصتقا و یعامتجا لئاسم رد علطم و ریصب دارفا زا رفن ود - ب 

 .دش دھاوخ باختنا عیانص یلاعیاروش یاضعا

 .نایامرفراک باختنا ھب )یزرواشک شخب زا رفن کی ( نایامرفراک ناگدنیامن زا رفن ھس - ج 

 لیکشت قوف دارفا زا ، راک یلاع یاروش .راک یمالسا یاھاروش یلاع نوناک باختنا ھب )یزرواشک شخب زا رفن کی ( نارگراک ناگدنیامن زا رفن ھس - د 

 . تسا عنامالب نانآ ددجم باختنا و دندرگیم باختنا و نییعت لاس ود تدم یارب نآ ءاضعا ھیقب ، یعامتجا روما و راک ریزو ءانثتسا ھب ھک

 .دوب دنھاوخ یار کی یاراد ھسلج رد هدننک تکرش ءاضعا زا کی رھ - هرصبت 

 رفن ھس یاضاقت ای و سیئر توعد ھب هداعلا قوف تاسلج ، ترورض تروص رد .دھد یم ھسلج لیکشت راب کی لقادح هام رھ راک یلاعیاروش -168هدام

 .دوب دھاوخ ربتعم ءارآ تیرثکا اب نآ تامیمصت و دبای یم تیمسر ءاضعا زا رفن تفھ روضح اب اروش تاسلج دوش یم لیکشت اروش یاضعا زا

 طباور ھب طوبرم تاعلاطم ،ھناخریبد ینف و یعامتجا و یداصتقا و یرگراک لئاسم ناسانشراک تسا یمئاد ھناخریبد کی یاراد راک یلاعیاروش -169هدام

 .دنھد یم رارق راک یلاعیاروش رایتخا رد و ھیھت ار زاین دروم تاعالطا رگید و راک طیارش و

 بیوصت و یعامتجا روما و راک ریزو داھنشیپ ھب ھناخریبد لوئسم تسا یعامتجا روما و راک ترازو رد راک یلاعیاروش ھناخریبد لحم -هرصبت 

 .درک دھاوخ تکرش راک یلاعیاروش تاسلج رد ، یار قح نودب ، اروش ریبد ناونع ھب ھک .دوش یم باختنا راک یلاعیاروش

 یلع و یلصا ءاضعا باختنا هوحن نینچمھ و اروش ھناخریبد فیاظو و راک یلاعیاروش هرادا هوحن و لیکشت یگنوگچ ھب طوبرم یاھلمعلاروتسد -170هدام

 و راک ریزو طسوت نوناق نیا بیوصت خیرات زا هام ود فرظ رثکادح ھک دوب دھاوخ یتاررقم بجوم ھب راک یلاعیراوش رد و نایامرفراک و نارگراک لدبلا

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت یعامتجا روما

  

 اھتازاجم و مئارج - مھدزای لصف

 ای سبح تازاجم ھب مرج بتارم و یطاخ تاناکما و طیارش ھب ھجوت اب یتآ داوم قباطم ، دروم بسح ، نوناق نیا رد ررقم فیلاکت زا نافلختم -171هدام

 صقن دننام یضراوع ھب رجنم ھک ددرگ یاھثداح عوقو ببس ینوناق فیلاکت ماجنا زا فلخت ھکیتروص رد .دش دنھاوخ موکحم ود رھ ای و یدقن ھمیرج

 .دیامن فیلکت نییعت نوناق قبط دراوم نیا ھب تبسن ، لصف نیا رد جردنم یاھتازاجم رب هوالع تسا فلکم هاگداد ، دوش رگراک توف ای و وضع

 اب تراسخ ناربج و ھتفای ماجنا راک لثملا ترجا تخادرپ رب هوالع فلختم و تسا عونمم لکش رھ ھب نوناق نیا 6 هدام ھب ھجوت اب یرابجا راک -172هدام

 موکحم ھنازور دزم لقادح ربارب 200ات 50 لداعم یدقن ھمیرج ای و لاسکی ات زور 91 زا سبح ھب مرج بتارم و یطاخ تاناکما و طیارش ھب ھجوت

 و موکحم قوف یاھتازاجم ھب نافلختم زا کی رھ ، دنرامگب یرابجا راک ھب ار یصخش ، ھسسوم کی نیفرط زا ای قافتا ھب رفن دنچ هاگرھ .دش دھاوخ

 . تسا لوئسم"اصخش ببسم تروص نیا رد ھک ،دشاب رشابم زا یوقا ببسم ھکنآ رگم دوب دنھاوخ لثملا ترجا تخادرپ لوئسم "اکرتشم

 تاناکما و طیارش ھب ھجوت اب لثملا ترجا تخادرپ رب هوالع نیفلختم ای فلختم ، دنوش هدرامگ یرابجا راک ھب یعمج روط ھب رفن دنچ ھچنانچ -هرصبت 

 .دش دنھاوخ موکحم هدام نیا رد روکذم تازاجم رثکادح ھب مرج بتارم و یطاخ

 ھک یتلھم رد فلخت عفر رب هوالع ، 78 هدام مود تمسق و 155-154-153-152-151-149 داوم رد روکذم دراوم زا کی رھ زا نافلختم -173هدام

 رفن 100زا رتمک یاھھاگراک رد ،هاگراک مجح و نارگراک دادعت ھب ھجوت اب ، درک دھاوخ نییعت یعامتجا روما و راک ترازو هدنیامن رظن بسک اب هاگداد

 دنھاوخ موکحم مکح رودص خیرات رد رگراک کی یمسر ھنازور دزم لقادح ربارب هاجنپ و دصکی ات داتفھ زا یدقن ھمیرج تخادرپ ھب فلخت راب رھ یارب

 .دش دھاوخ ھفاضا روکذم ھمیرج رثکادح ھب دزم لقادح ربارب 10 ،هاگراک رد یفاضا رگراک رفن دص رھ یازا ھب و دش

 ھیدات اب فلخت عفر رب هوالع دروم بسح فلخت دروم رھ یارب 41 هدام هرصبت و 59-45-38 داوم رد روکذم دراوم زا کی رھ زا نافلختم -174هدام

 لیذ بیترت ھب رگراک رھ یازا ھب ،درک دھاوخ نییعت یعامتجا روما و راک ترازو هدنیامن رظن بسک اب هاگداد ھک یتلھم رد ود رھ اب و رگراک قوقح

 .دش دنھاوخ موکحم

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 50ات 70 رفن 10ات یارب -1 

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 100 ات 50 رفن 10 دازام ھب تبسن رفن 100ات یارب -2 



 

 

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 5 ات 2 رفن 100 دازام ھب تبسن رفن 100زا رتالاب یارب -3 

 اب فلخت عفر رب هوالع دروم بسح فلخت دروم رھ یارب 92 و 82-81-80-)لوا تمسق ( 78 داوم رد روکذم دراوم زا کی رھ زا نافلختم -175هدام

 لیذ بیترت ھب رگراک رھ یازا ھب درک دھاوخ نییعت یعامتجا روما و راک ترازو هدنیامن رظن بسک اب هاگداد ھک یتلھم ود رھ اب و رگراک قوقح ھیدات

 .دش دنھاوخ موکحم

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 100ات 30،رفن 10ات یارب -1 

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 10 ات 5 ،رفن 10 دازام ھب تبسن رفن 100ات یارب -2 

 ات 1/1 ھب روکذم نافلختم ، فلخت رارکت تروص رد .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 5 ات 2 -رفن 100دازام ھب تبسن رفن 100زا رتالاب یارب -3 

 .دش دنھاوخ موکحم زور 120 ات زور 91 زا سبح ھب ای و قوف یدقن میارج رثکادح ربارب 5/1

 ھیدات ای فلخت عفر رب هوالع دروم بسح فلخت دروم رھ یارب 91و 84-83-79-77-75-61-52 داوم رد روکذم دراوم زا کی رھ زا نافلختم -176هدام

 لیذ بیترت ھب رگراک رھ یازا ھب ،درک دھاوخ نییعت یعامتجا روما و راک ترازو هدنیامن رظن بسک اب هاگداد ھک یتلھم رد ود رھ ای و رگراک قوقح

 .دش دنھاوخ موکحم

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 500ات 200 ،رفن 10 ات یارب -1 

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 50 ات 20 ،رفن 10 دازام ھب تبسن رفن 100ات یارب -2 

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 20ات 10 ،رفن 100 دازام ھب تبسن رفن 100 زا رتالاب یارب -3 

 .دش دنھاوخ موکحم زور 180ات زور 91 زا سبح ھب روکذم نافلختم ، فلخت رارکت تروص رد 

 ھب فلخت عفر رب هوالع دروم بسح فلخت دروم رھ یارب 90 و )هدام لوا تمسق ( 87،89 دراوم رد روکذم دراوم زا کی رھ زا نافلختم -177هدام

 زور 120 ات زور 91 زا سبح ھب ، درک دھاوخ نییعت یعامتجا روما و راک ترازو هدنیامن رظن بسک اب هاگداد ھک یتلھم رد ود رھ ای و رگراک قوقح ھیدات

 .دش دنھاوخ موکحم لیذ بیترت ھب یدقن ھمیرج ای و

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 600 ات 300 ، رفن 10ات یاھھاگراک رد -1 

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 1000ات 500 ،رفن 100ات 11 یاھھاگراک رد -2 

 .رگراک کی ھنازور دزم لقادح ربارب 1500 ات 800 ، الاب ھب رفن 1000 یاھاگراک رد -3 

 .دش دنھاوخ موکحم زور 180ات زور 121 زا سبح ھب نافلختم ، فلخت رارکت تروص رد 

 رد اھنآ تیوضع زا عنام ای .دیامن ییامرفراک ای یرگراک یاھلکشت رد تیوضع لوبق ھب راداو دیدھت و رابجا اب ار صاخشا ای صخش ، سک رھ -178هدام

 بتارم و یطاخ تاناکما و طئارش ھب ھجوت اب ، دیامن یریگولج اھنآ ینوناق فیاظو ماجنا و ینوناق یاھلکشت داجیا زا ھچنانچ زین و ددرگ روکذم یاھلکشت

 ھنازور دزم لقادح ربارب 100 ات 20 زا یدقن ھمیرج ھب مرج

 .دش دھاوخ موکحم ود رھ ای و زور 120ات زور 91 زا سبح ای مکح رودص خیرات رد رگراک 

 نداد زا ای دندرگ نوناق نیا لومشم یاھھاگراک ھب راک تشادھب نارومام و راک ناسرزاب ھفیظو ماجنا و دورو عنام ھک یناسک ای نایامرفراک -179هدام

 لقادح ربارب 300 ات 100 زا یدقن ھمیرج تخادرپ ھب یطاخ تاناکما و طیارش ھب ھجوت اب دروم رھ رد .دننک یراددوخ ناشیا ھب مزال کرادم و تاعالطا

 .دش دنھاوخ موکحم زور 120ات زور 91 زا سبح ھب رارکت تروص رد و مکح تیعطق زا سپ رگراک ھنازور دزم

 ، دنیامن یراددوخ نوناق نیا فالتخا لح عجارم ارجالا مزال و یعطق ءارآ عقومب یارجا زا نوناق نیا 159 هدام دافم فالخ رب ھک ینایامرفراک -180هدام

 .دش دنھاوخ موکحم رگراک ھنازور دزم لقادح ربارب 200ات 20زا یدقن ھمیرج ھب یطاخ تاناکما و طیارش ھب ھجوت اب ،روکذم ءارآ یارجا رب هوالع

 رد ار ھناگیب عابتا ای و دنرامگ راک ھب ، تسا هدش یضقنم ناشراک ھناورپ رابتعا تدم ای و دنراک ھناورپ دقاف ھک ار ھناگیب عابتا ھک ینایامرفراک -181هدام

 ھب ار بتارم ددرگ یم عطق امرفراک اب ھناگیب ھعبت یمادختسا ھطبار ھک یدراوم رد ای و دنریذپب تسا هدش دیق اھنآ راک ھناورپ رد ھچنآ زا ریغ یراک



 

 

 دنھاوخ موکحم زور 180 ات زور 91 زا سبح تازاجم ھب مرج بتارم و یطاخ تاناکما و طیارش ھب ھجوت اب ،دنیامنن مالعا یعامتجا روما و راک ترازو

 .دش

 هوالع ، دنیامن یراددوخ یعامتجا روما و راک ترازو ھب ررقم تاعالطا و رامآ میلست زا نوناق نیا 192 هدام دافم فالخ رب ھک ینایامرفراک -182هدام

 ھمیرج ھب مرج بتارم و یطاخ تاناکما و طیارش ھب ھجوت اب دروم رھ رد ،یعامتجا روما و راک ترازو زاین دروم تاعالطا و رامآ ھئارا ھب مازلا رب

 .دش دنھاوخ موکحم رگراک ھنازور دزم لقادح ربارب 250ات 50 زا یدقن

 رگراک ھب قلعتم قوقح ھیلک ھیدات رب هوالع ،دنیامن یراددوخ دوخ نارگراک ندومن ھمیب زا نوناق نیا 148 هدام دافم فالخ رب ھک ینایامرفراک -183هدام

 .دش دنھاوخ موکحم ھطوبرم ھمیب قح ربارب هد ات ود لداعم یدقن ھمیرج ھب مرج بتارم و یطاخ تاناکما و طئارش ھب ھجوت اب )امرفراک مھس(

 تخادرپ یقوقح صخش لاوما زا دیاب تراسخ و بلط و هدش ماجنا راک لثملا ترجا ، دشاب یقوقح صاخشا ھیحان زا فلخت ھک یدراوم ھیلک رد -184هدام

 وا روتسد ھب فلخت ھک تسا یقوقح تیصخش لوئسم ریدم ای لماع ریدم ھجوتم تلاح ود رھ ای و یدقن ھمیرج ، سبح زا معا یئازج تیلوئسم یلو ، دوش

 .دش دھاوخ ءارجا روکذم نیلوئسم هرابرد رفیک و تسا ھتفرگ ماجنا

 زا جراخ هاگداد و ارسداد رد روکذم یگدیسر ، تسا یرتسگداد یرفیک یاھھاگداد تیحالص رد 184 ات 171 داوم رد روکذم مئارج ھب یگدیسر -185هدام

 .دمآ دھاوخ لمعب تبون

 بجوم ھب یعامتجا روما و راک ریزو رظن تحت هوجو نیا و دش دھاوخ زیراو کناب رد یصوصخم باسح ھب نوناق نیا رد ررقم یدقن میارج -186هدام

 .دیسر دھاوخ فرصم ھب نارگراک یگنھرف و یشزومآ ، یھافر روما تھج ، دسر یم ناریزو تایھ بیوصت ھب ھک یاھمان نیئآ

  

 ھقرفتم تاررقم -مھدزاود لصف

 هدش ماجنا راک عون و نایاپ و عورش نامز ، تدم دیق اب راک ماجنا یھاوگ رگراک تساوخرد ھب انب راک دادرارق نایاپ زا سپ دنفلکم نایامرفراک -187هدام

 .دنیامن میلست یو ھب ار

 اھنآ راک ماجنا ھک یگداوناخ یاھھاگراک نارگراک زین و یمادختسا صاخ تاررقم و نیناوق ریاس ای یروشک مادختسا نوناق لومشم صاخشا -188هدام

 .دوب دنھاوخن نوناق نیا تاررقم لومشم ، دوشیم ماجنا یو لوا ھقبط زا کی ھجرد یبسن نادنواشیوخ و رسمھ و راک بحاص طسوت "ارصحنم

 .دشاب یمن ، تسا هدش حیرصت روکذم دراوم ھب تبسن فلتخم لوصف رد ھک یرگید فیلاکت ماجنا زا عنام هدام نیا مکح -هرصبت 

 ، یلگنج یاھکراپ ، عتارم ،اھلگنج و تاتابن عاونا ،هویم ناتخرد زا یرادرب هرھب و شرورپ ھب طوبرم یاھتیلاعف ، یزرواشک شخب رد -189هدام

 ھب ، یزواشک رد اھتیلاعف ریاس و تشادرب و تشاد ، تشاک و لسع روبنز ، نایزبآ شرورپ ، ناغون تعنص ،رویط و نایکام شرورپ و دیلوت ، یرادماد

 .ددرگ فاعم نوناق نیا زا یتمسق لومش زا دناوت یم ناریزو تایھ بیوصت و راک یلاع یاروش داھنشیپ

 ، لزانم نیمدختسم و ھمدخ ،)یئایرد و ینیمز ، یئاوھ ( لقن و لمح نانکراک ، نادایص قوقح ای دزم ،اھ یصخرم و تالیطعت ،راک تدم -190هدام

 نینچمھ و دوش یم نیمات نیعجارم ای نایرتشم ھلیسو ھب اھنآ دمآرد و دزم زا یتمسق ای مامت ھک تسا یوحن ھب ناشراک زرط ھک ینارگراک زین و نیلولعم

 دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب و نیودت راک یلاع یاروش طسوت ھک یئاھ ھمان نیئآ رد ، دریگ یم ماجنا بوانتم تاعاس رد "اعون اھنآ راک ھک ینارگراک

 . تسا مکاح نوناق نیا داوم ، توکس دراوم رد ددرگ یم نییعت ، دیسر

 صیخشت دومن ینثتسم نوناق نیا تاررقم زا یضعب لومش زا "اتقوم تحلصم بسحرب ناوت یم ار رفن هد زا رتمک کچوک یاھھاگراک -191هدام

 .دیسر دھاوخ ناریزو تایھ بیوصت ھب راک یلاع یاروش داھنشیپ اب ھک دوب دھاوخ یاھمان نیئآ بجوم ھب"ائانثتسا دراوم و تحلصم

 و راک ریزو بیوصت ھب ھک یاھمان نیئآ قبط ار یعامتجا روما و راک ترازو زاین دروم تاعالطا و رامآ ،ررقم تلھم رد دنفظوم نایامرفراک -192هدام

 .دنیامن میلست و ھیھت ، دسر یم یعامتجا روما

 رد یتسرپرس صصختم رداک نیمات روظنم ھب دروم بسح یکشزپ شزومآ و نامرد ، تشادھب ترازو و یعامتجا روما و راک ترازو -193هدام

 و راک طباور ، یناسنا طباور ھب رظان لئاسم ھنیمز رد ار مزال یاھشزومآ ، دناهدش نییعت تسرپرس ناونع ھب اھ دحاو رد ھک یدارفا ھب ،موزل تروص

 .داد دنھاوخ راک تشادھب و ینمیا



 

 

 یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس جیسب تمواقم یورین اب دوخ یاھ دحاو نارگراک یماظن شزومآ ھنیمز رد دنفلکم اھ ھناخراک نایامرفراک -194هدام

 .دنراد لوذبم ار مزال یاھیراکمھ

 تایھ بیوصت ھب و ھیھت ، حلسم یاھورین ینابیتشپ و عافد و یعامتجا روما و راک نیترازو کرتشم یراکمھ اب هدام نیا ییارجا ھمان نیئآ -هرصبت 

 .دیسر دھاوخ ناریزو

 یضتقم قرط ھب ھلاس ھمھ تسا فلکم یعامتجا روما و راک ترازو رکتبم و عرتخم ، صصختم ، دلوم یرگراک یاھورین قیوشت روظنم ھب -195هدام

 .دیامن مادقا لاس ھنومن نارگراک باختنا دروم رد

 و راک ترازو طسوت ، طوبرم فراعتم یاھ ھنیزھ ینیب شیپ و نآ یارجا هوحن و ھنومن نارگراک قیوشت یگنوگچ و هدام نیا یئارجا طباوض -هرصبت 

 .دیدرگ دھاوخ نییعت یعامتجا روما

 رد یصصخت و یلمع ، یملع یاھراک دشر و نارگراک رتشیب یرکف ییافوکش و یھاگآ تھج رد تسا فلکم یعامتجا روما و راک ترازو -196هدام

 و نویزیولت ، ویدار قیرط زا ار تاناکما نیا و دنیبب کرادت ار رگید مزال یاھشزومآ و دیالسا ، ملیف ، یتامدخ و یزرواشک ، تعنص و مولع یاھ ھنیمز

 .دھد رارق نانآ رایتخا رد دشاب مزال ھک یرگید وحن رھ ای و یھورگ یاھ ھناسر

 ،دنزادرپب یزرواشک راک ھب و دننک ترجاھم اتسور ھب رھش زا دنشاب ھتشاد دصق ھک ینارگراک یارب دوخ تاناکما ھب ھجوت اب تسا فلکم تلود -197هدام

 .دیامن مھارف ار مزال تالیھست

 یروھمج یاھ یگدنیامن رد ، روشک زا جراخ نایناریا راک یورین میظنت یارب ترورض دراوم رد دناوت یم یعامتجا روما و راک ترازو -198هدام

 .دیامن بوصنم راک ھتسباو ناریا یمالسا

 .ددرگ یم مازعا و بوصنم ھجراخ روما ریزو تقفاوم زا سپ و نییعت یعامتجا روما و راک ریزو طسوت ،راک ھتسباو -1هرصبت 

 عوضوم ییارجا ھمان نیئآ نوناق نیا بیوصت زا سپ دنفظوم یمادختسا و یرادا روما نامزاس و ھجراخ روما و یعامتجا روما و راک نیترازو -2هرصبت 

 .دنناسرب ناریزو تایھ بیوصت ھب و ھیھت ار هدام نیا

 بیوصت ھب و ھیھت ار طوبرم یئارجا یاھ ھمان نیئآ ، نوناق نیا بیوصت خیرات زا هام شش فرظ تسا فلکم یعامتجا روما و راک ترازو -199هدام

 .دناسرب نوناق نیا رد روکذم عجارم

 عوضوم یاھ ھمان نیئآ بیوصت ات ، دشابن ریاغم نوناق نیا تاررقم اب ھک 26/12/1337 بوصم راک نوناق یئارجا یاھ ھمان نیئآ زا ھتسد نآ -هرصبت 

 .دنشاب یم ارجا لباق هدام نیا

 .دندرگ یم وغل نوناق نیا ریاغم یزرواشک راک و راک نیناوق ، نآ یئارجا یاھ ھمان نیئآ و نوناق نیا بیوصت اب -200هدام

 .دناسرب نایامرفراک و نارگراک عالطا ھب بسانم یاھشور اب ار نوناق نیا رد روکذم فیلاکت و قوقح ھیلک دیاب یعامتجا روما و راک ترازو -201هدام

 روما نامزاس بیوصت ھب و یحارط ، دیدج راک نوناق اب طابترا رد ار دوخ تالیکشت و نامزاس تسا فلکم یعامتجا روما و راک ترازو -202هدام

 .دناسرب روشک یمادختسا و یرادا

 .دنشاب یم نوناق نیا یارجا رومام یرتسگداد و یعامتجا روما و راک ترازو -203هدام

 یاھھاگراک و تاسسوم و طبریذ یاھ ھناخترازو هدھع ھب نیناوق ریاس ای و نوناق نیا رد ھک دوب دھاوخن ییاھتیلوئسم و فیلاکت عفار هدام نیا دافم -هرصبت 

 .تسا هدش هداھن نوناق نیا لومشم یتلود

  

 نارگراک یدیع و شاداپ تخادرپ نوناق

 30/5/70 خروم بوصم نارگراک یدیع و شاداپ تخادرپ نوناق یحالصا ھحیال

 ، قباس نیناوق وغل و 1341 بوصم یدیلوت و یتعنص یاھھاگراک عفانم رد ندرک میھس نوناق لومشم نارگراک عفانم نیمات نوناق ھحیال حالصا ھحیال 

 23/4/1359 بوصم



 

 

 یدیع ناونعب ، دزم نیرخآ زور تصش لداعم راک لاس کی تبسن ھب دوخ نارگراک زا کی رھ ھب دنفلکم راک نوناق لومشم یاھھاگراک ھیلک - هدحاو هدام

 . دنک زواجت ینوناق ھنازور دزم لقادح زور دون لداعم زا یتسیابن نانکراک زا کی رھ ھب تباب نیا زا یتخادرپ غلبم . دنزادرپب شاداپ و

 .ددرگ ھبساحم لاس رد درکراک مایا تبسن ھب و دزم زور 60 ذخام ھب دیاب دناهدرک راک هاگراک رد لاسکی زا رتمک ھک ینانکراک ھب یتخادرپ غلبم -1هرصبت 

 . دیامن زواجت قوف رد هدش نییعت فقس مھدزاود کی زا دیابن هام رھ یارب تباب نیا زا یتخادرپ غلبم

 ھب یگدیسر -3هرصبت . دوب دھاوخ ربتعم هاگراک فرع .دنیامن یم تخادرپ قوف غلابم زا شیب هاگراک یراج ھیور قباطم ھک یئاھھاگراک رد -2هرصبت 

 . تسا راک نوناق فالتخا لح لصف رد هدش ینیب شیپ عجارم تیحالص رد نوناق نیا یارجا زا یشان تافالتخا

 یدیلوت و یتعنص یاھھاگراک عفانم رد ندرک میھس نوناق لومشم نارگراک عفانم نیمات ینوناق ھحیال نیزگیاج ، بیوصت خیرات زا نوناق نیا -4هرصبت 

 .ددرگ یم ناریا یمالسا یروھمج بالقنا یاروش 23/4/1359 بوصم قباس نیناوق وغل و 1341 بوصم

 


