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روپربکا رتکد ياقآ بانج

روشک یمسر همانزور لماعریدم و هریدم تأیه مرتحم سیئر

.ددرگ یم دافیا تسویپ هب راضحتسا تهج »يرتسگداد يالکو نوناک لالقتسا ینوناق هحیال« صوصخ رد هییاضق هوق مرتحم تسایر 1400/4/6 خروم 9000/24975/100 هرامش ییارجا همان نییآ ریوصت

ثدحم نسحم رتکد ـ هییاضق هوق هناخریبد لکریدم

9000/24975/1001400/4/6هرامش

يرتسگداد يالکو نوناک لالقتسا ینوناق هحیال ییارجا همان نییآ

 ینوناق هحیال ییارجا همان نییآ « يرتسگداد يالکو نوناک داهنشیپ هب انب و ، يدعب تاحالصا اب 1333 بوصم يرتسگداد يالکو نوناک لالقتسا ینوناق هحیال 22 هدام و 1381 بوصم ییاضق تینما یلک ياه تسایس يارجا رد
:تسا یتآ داوم حرش هب »يرتسگداد يالکو نوناک لالقتسا

:تایلک :لوا شخب

: دور یم راک هب ریز یناعم رد همان نییآ نیا رد ریز تارابع و تاراصتخا ـ1 هدام

؛يرتسگداد يالکو نوناک :نوناک ـ1

؛يدعب تاحالصا اب 1333 بوصم يرتسگداد يالکو نوناک لالقتسا ینوناق هحیال :لالقتسا هحیال ـ2

؛1376 بوصم يرتسگداد تلاکو هناورپ ذخا تیفیک نوناق :هناورپ ذخا تیفیک نوناق ـ3

؛تاضق یماظتنا یلاع هاگداد :یلاع هاگداد ـ4

؛الکو نوناک یماظتنا هاگداد :یماظتنا هاگداد ـ 5

؛الکو نوناک یماظتنا يارسداد :یماظتنا يارسداد ـ 6

هریدم تأیه تاباختنا رب تراظن تایه :تراظن تایه  ـ7

 هناورپ ياراد يالکو زا لکشتم و دوشیم لیکشت ، ناتسا ره رد نوناک وضع يرتسگداد يالکو روما یهدناماس روظنم هب هک تسا لقتسم یقوقح تیصخش ياراد و یمومع تمدخراد هدهع يا هفرح یصوصخ هسسوم ،نوناک ـ2هدام
.تسا ناتسا نامه رد تیلاعف

 قح لیکو ،نینچمه .تسا یتلودریغ و یتلود عجارم و يرواد ياهداهن ،ییاضق هبش ،ییاضق عجارم رد لیکوت لباق روما ریاس ماجنا و تلاکو هب زاجم ،همانتلاکو هئارا اب ،همان نییآ نیا تاررقم  و نیناوق تیاعر اب يرتسگداد لیکو ـ3هدام
.دراد ار صاخشا هب یقوقح هرواشم هئارا

.دوش رادروخرب لیکو هرواشم و کمک زا ،يرواد ياهداهن و ییاضق هبش ،ییاضق عجارم هیلک رد یسرداد دنیآرف متخ ات ودب زا و دنک هدافتسا لیکو زا ای مادقا ًاسأر عافد و يوعد هماقا يارب دراد قح صخش ره ـ4هدام

.تسا عونمم یلک هب ،لیکو باختنا يدازآ قح دیدحت ای لیکو لیمحت ای لیکو هب یسرتسد قح بلس .دنتسه لیکو شریذپ هب فلکم نوناق تیاعر اب ییاضق عجارم هیلک ـ 5هدام
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 ،یقالخا نیزاوم و لوصا يانبم رب ،نانآ تمارک ظفح نمض دنفظوم يرتسگداد يالکو اب دروخرب رد ،ناطباض و يرادا نانکراک ،ییاضق تاماقم هیلک .تسا رادروخرب ءاضق لغش تانیم أ ت و تامارتحا زا عافد ماقم رد لیکو ـ 6هدام
.دننکراتفر يدنورهش قوقح و ینوناق ،یعرش

. دیامن ضقن ار لالقتسا نیا دناوت یمن یعجرم چیه و دنک عافد دوخ لکوم زا هنادازآ و يا هفرح تروص هب دناوتب دیاب و دراد لالقتسا ،عافد ماقم رد لیکو ـ7هدام

.دشاب هتشاد یسرتسد ،تسا مزال لکوم زا عافد يارب هک یکرادم و دانسا هب ،ینوناق تاررقم تیاعر اب دراد قح لیکو ـ 8هدام

.دشاب هدرک ررقم يرگید وحن هب نوناق هک يدراوم رد زج هب ، تسا هنامرحم  اهنآ يا هفرح طابترا هدودحم رد دوخ لکوم هب يو هرواشمو لکوم اب لیکو يراک طباور ـ9هدام

 دهاوخ ذاختا هنیمز نیا رد ار مزال ریبادت يزیر همانرب نمض نوناک و تساهنآ قح ،نآ اب طبترم یمومع ياه تراهم و شناد و تلاکو يا هفرح لوصا هب طوبرم ياه شزومآ هلمج زا یشزومآ ياه همانرب زا الکو يدنم هرهب ـ10هدام
.درک

:هریدم تأیه باختنا  :مود شخب

 .دوش یم لیکشت لدبلا یلع وضع ود و یلصا وضع 4 و تراظن تایه سییر ناونع هب نوناک سییر تیوضع اب تراظن تایه ،هریدم تأیه تاباختنا رب تراظن تهج .دش دنهاوخ نییعت تاباختنا قیرط زا هریدم تأیه ياضعا ـ11هدام
 تأیه زا جراخ و هتشاد ار یمومع تایه رد روضح قح هک تلاکو هقباس لاس هد و نس لاس لهچ لقادح ياراد کی هیاپ يالکو نیب زا یفخم يأر اب ار لدبلا یلع و یلصا ياضعا ،هرود ره نایاپ زا شیپ هام جنپ ،نوناک هریدم تأیه
.دش دهاوخ نآ نیزگیاج لدبلا یلع وضع یلصا ياضعا زا کیره رذع ای روضح مدع تروص رد .دنک یم باختنا،دنشابن هرود نآ هریدم تأیه رد تیوضع بلطواد و هدوب یلعف هریدم

.درک دهاوخ نییعت قوف طیارش ظاحل اب هریدم تأیه زین ار تراظن تایه سییر ،دشاب دعب هریدم تأیه رد تیوضع بلطواد نوناک سییر هک یتروص رد ـ1هرصبت

 ررقم يرگید وحن هب نوناق رد هکنیا رگم ،دوش یم هبساحم کی هیاپ تلاکو هقباس ناونع هب ییاضق هقباس ،دشاب تلاکو هقباس هب طونم یمادقا ماجنا ای تمس زارحا همان نییآ نیا رد هک يدروم ره رد نینچمه و هدام نیا رد ـ2هرصبت
.دشاب هدش

 هتفه کی رثکادح تراظن تأیه .دوش یم هداد روبزم تأیه هب نوناک فرط زا ،تراظن تأیه باختنا خیرات زا هتفه کی فرظ ،دنراد ندش باختنا و ندرک باختنا قح نوناق بجوم هب هک ییالکو تاصخشم و یماسا تروص ـ12هدام
 رقم ناتسا میقم نابلطواد و دنک یم رشتنم یناسر عالطا ياه شور ریاس زا هدافتسا اب موزللادنع و نوناک یناسر عالطا هاگیاپ رد ار هریدم تأیه رد تیوضع نابلطواد زا مان تبث هیعالطا و دهد یم هسلج لیکشت ،ندش باختنا زا سپ
.دننک یم مان تبث تراظن تأیه طسوت هدش نییعت لحم رد ،هیعالطا جرد زا دعب هتفه ود فرظ نوناک

 .دنک یم لاسرا یلاع هاگداد هب تادنتسم هیلک هارمه هب ار طیارش نادجاو یماسا و یسررب ار نابلطواد رد هناورپ ذخا تیفیک نوناق 4 و 2 داوم عوضوم ینوناق طیارش دوجو ،مان تبث تلهم مامتا زا سپ زور هد فرظ تراظن تأیه ـ13هدام
 هبعش .دننک تیاکش یلاع هاگداد هب تراظن تأیه میمصت زا ،غالبا زا سپ زور جنپ فرظ دنناوت یم ریخا دارفا .دوش یم غالبا  نانآ هب طیارش زارحا مدع تلع ،تسا هدیدرگن زارحا نانآ دروم رد ینوناق طیارش دوجو هک ینابلطواد دروم رد
.درک دهاوخ رظن مالعا زین هدع نیا تیحالص دروم رد نابلطواد ریاس اب نامز مه ،تراظن تأیه میمصت ضقن تروص رد ،هدننک یگدیسر

 ار يو ءاضتقالادنع ،دشاب دیدرت دروم بلطواد تیحالص ،یلاع هاگداد رظن زا هچنانچ .دیامن یم رظنراهظا نابلطواد تیحالص دروم رد ،تراظن تأیه زا نابلطواد یماسا تفایرد نامز زا هام ود تلهم فرظ رثکادح یلاع هاگداد ـ14هدام
 .دنا هدش مالعا طیارش دجاو تراظن تأیه يوس زا هک تسا ینابلطواد دییأت هلزنم هب ،ررقم تدم فرظ یلاع هاگداد رظن مالعا مدع .دنک یم میمصت ذاختا تاررقم و نیناوق ساسا رب ،يروضح هسلج رد وا تایعافد عامتسا زا سپ و توعد
 ساسا رب دناوت یم تاباختنا يرازگرب عورش زا شیپ ات روکذم هاگداد ،دشاب رثؤم هاگداد نیا یلبق میمصت رد هک دیآ تسد هب يدیدج تادنتسم ای و كرادم ،تاعالطا یلاع هاگداد رظن مالعا زا سپ ای ههام ود تلهم زا سپ هک یتروص رد
.دنک رظنراهظا نابلطواد تیحالص دییأت  ای در دروم رد لیصحتلادیدج تادنتسم و كرادم

 ناگدنراد دروم رد تاضق یماظتنا يارسداد زین و يرفیک لجس لک هرادا ،هییاضق  هوق تاعالطا و تظافح زکرم ،تاعالطا ترازو لیبق زا طبر يذ عجارم زا ار نانآ قباوس ،نابلطواد تیحالص هب یگدیسر ماقم رد یلاع هاگداد ـ هرصبت
.تسین روکذم هاگداد يریگ میمصت زا عنام ،یلاع هاگداد طسوت هدش نییعت تلهم رد روکذم عجارم يوس زا خساپ لاسرا مدع تسا یهیدب .دنک یم مالعتسا ،ییاضق هیاپ

  شور ریاس زا هدافتسا موزللادنع و نوناک یناسر عالطا هاگیاپ رد و نییعت ار هریدم تأیه باختنا يارب یمومع تأیه لیکشت ناکم و نامز ،یلاع هاگداد زا طیارش نادجاو یماسا تفایرد خیرات زا زور جنپ فرظ تراظن تأیه ـ15هدام
.دشاب زور تسیب زا رتمک دیابن هسلج زور و نوناک یناسر عالطا هاگیاپ رد جردنم یهگآ نیب هلصاف .دنک یم رشتنم ،یناسر عالطا ياه

 رد تاباختنا يرازگرب ،هناورپ ذخا تیفیک نوناق 1 هدام هرصبت عوضوم نویسیمک دییات و تراظن تأیه داهنشیپ هب هک یتروص رد .دوش یم لـیکشت دعب زور هسلج ،یناسر عالطا نمض ،دشاب یلیطعت اب فداصم هسلج زور هچنانچ ـ16هدام
 هتفه کی فرظ رثکادح ،رارطضا تلاح ندش عفترم زا دعب .دنک یم يریگ میمصت نوناک يرورض لیاسم دروم رد ًا فرص و دهد یم همادا دوخ تیلاعف هب هریدم تأیه ،رارطضا تلاح عفر ات ،دشابن رودقم صاخ طیارش لیلد هب ررقم تلهم
.دبای یم همادا تاباختنا يرازگرب دنیآرف

 عورش يریگیأر سپس و دنکیم رهم و كال ،هداد هئارا نارضاح هب نآ ندوب یلاخ زا نانیمطا يارب ار ءارآ ذخأ قودنص تراظن تأیه ًاودب و لیکشت ،دنشاب رضاح هک هدع ره روضح اب یمومع تأیه هسلج ،ررقم ناکم و نامز رد ـ17هدام
.تسا عونمم یلک هب نآ زا جراخ و يریگیأر ناکم رد صاخشا تفلاخم ای تقفاوم رد قیرط ره هب و غیلبت هنوگره ،یمومع تأیه هسلج عورش زا لبق تعاس  راهچ و تسیب زا .دوشیم

.تسا زاجم طخرب ای و یکینورتکلا تروص هب ،ءارآ شرامش و يریگیأر و یمومع تأیه هسلج لیکشت هلمج زا تاباختنا زا یشخب ای مامت يرازگرب ،تراظن تأیه صیخشت هب ،ینف تاناکما ندوب مهارف تروص رد ـ هرصبت

 رد ءاضما و دوخ تلاکو هناورپ هئارا زا سپ ،هدنهد يأر ره .دوش هتشون ،هدش ینیب شیپ راد هرامش فیدر یلصا ياضعا دادعت هب نآ رد و هدیسر تراظن تأیه رهم هب هک یقاروا يور دیاب يأر و تسا یفخم و یعمج باختنا ـ18هدام
.دزادنا یم ارآ قودنص رد ار دوخ يأر ،طیارش نیدجاو یماسا تسرهف

.تسا طقاس ،دنهدن يأر و هدشن رضاح هسلج نایاپ ات هک یناسک يأر قح ـ19هدام
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 و هدز »دش تئارق« رهم  هدش تئارق هک هقرو ره رب و دیامنیم جارختسا هب عورش دعب زور و هدرک رهم و كال ار قودنص تراظن تایه ،تروص نیاریغ رد و دوشیم ءارآ تئارق هب عورش دشاب یفاک تقو رگا ،ءارآ ذخا مامتا زا سپ ـ20هدام
.دش دهاوخ طبض

.دش دهاوخن تئارق ،دنوش باختنا دیاب هک ياهدع رب دئاز یماسا و دوشیمن باسح ررکم یماسا و تسا لطاب ،دشاب ءاضما ای ناشن ياراد هک یئارآ ـ21هدام

 دهاوخ ءاحما دعب و دوش عقاو یگدیسر دروم جایتحا تروص رد ات دنام دهاوخ ظوفحم ،تیاکش هجیتن لوصح ای تیاکش تدم ءاضقنا ات و هدش رهم و كال تراظن تایه فرط زا و طبض قودنص رد ،تئارق زا سپ هدش تئارق ءارآ ـ22هدام
.دش

.دنتسه لدبلایلع وضع ،دنشابیم يأر ياراد نیریاس زا شیب یلصا ءاضعا زا دعب هک یناسک و یلصا وضع ،دنتسه رتشیب يأر ياراد هک یناسک نابختنم نیب زا ـ23هدام

.دنکیم باختنا هعرق دیق هب ار لدبلا یلع ای یلصا وضع تراظن تأیه ،ءارآ يواست تروص رد ـ هرصبت

 هب زور هس فرظ دیاب تراظن تأیه .تسا تراظن تایه تایاکش هب یگدیسر عجرم .تسا نوناک یناسر عالطا هاگیاپ رد نابختنم يارآ دادعت و یماسا راشتنا و جیاتن مالعا زا سپ زور هس ات تاباختنا نایرج زا تیاکش تدم ـ24هدام
.دیامن مالعا نوناک یناسر عالطا هاگیاپ رد ار هجیتن و یگدیسر هلصاو تایاکش

 لوصو خیرات زا زور هد فرظ روبزم هاگداد و تسا تراظن تأیه میمصت مالعا خیرات زا زور هس تیاکش نیا تدم .دیامن تیاکش یلاع هاگداد هب نوناک رتفد هلیسو هب دناوتیم ،تسا ضرتعم تراظن تایه میمصت هب هک سک ره ـ25هدام
.تسا یعطق روبزم يأر و داد دهاوخ يأر و یگدیسر ،تیاکش

.دوش یم لحنم تراظن تایه نآ زا سپ و دیامنیم توعد هام دنفسا متفه خیرات زا لبق هریدم تأیه لیکشت يارب ار نانآ و مالعا ار نیبختنم یماسا تراظن تایه سییر ،یعطق هجیتن نییعت و تاباختنا مامتا زا سپ ـ26هدام

 تاباختنا لاطبا رد نانآ فلخت یلاع هاگداد صیخشت هب هک یناسک زج هب قباس تراظن تایه و هریدم تأیه ،دیدج هریدم تأیه نییعت ات ،تروص نیا رد ؛دوب دهاوخ قوف تاررقم قبط رب نآ دیدجت ،تاباختنا لاطبا تروص رد ـ27هدام
 ،یلاع هاگداد مکح ساسا رب تاباختنا لاطبا لیلد هچنانچ .دهد ماجنا ددجم تاباختنا يرازگرب تهج ار ینوناق تامادقا ،تاباختنا لاطبا غالبا زا سپ هتفه کی فرظ رثکادح دیاب تراظن تأیه .دومن دهاوخ هفیظو ماجنا ،تسا هدوب رثوم
 همان نییآ نیا تاررقم بجوم هب ،تسا هدوب رثوم تاباختنا لاطبا رد اهنآ فلخت هک یناسک هیلک لاح ره رد .دنک یم باختنا همان نییآ نیا تاررقم ساسا رب ار دیدج تراظن تایه هتفه کی فرظ هریدم تأیه ،دشاب تراظن تایه فلخت
.دنریگ یم رارق یماظتنا بیقعت دروم

؛نآ فیاظو و نوناک هسییر تأیه تاباختنا :موس شخب

 رد یلصا ياضعا زا رفن دنچ ای کی تبیغ تروص رد .دوب دهاوخ هسلج )یشنم( ریبد زین وضع نیرتناوج و دوشیم لیکشت وضع نیرتنسم تسایر هب و یلصا ياضعا روضح اب هسییر تأیه باختنا يارب بختنم هریدم تأیه هسلج ـ28هدام
.دش دهاوخ لیکشت یلصا ياضعا تیرثکا روضح اب دعب هسلج ،زور جنپ رثکادح فرظ ،هسلج نیتسخن

 لاس  کی تدم يارب یفخم يأر اب سرزاب کی  و یشنم کی ،سییر  بیان کی ،سییر کی  اه نوناک رگید رد و سرزاب ود و یشنم ود ،سییر  بیان رفن ود ،سییر رفن کی دوخ نایم زا ، )نارهت ( زکرم نوناک رد هریدم تأیه ـ29هدام
  .دنک یم باختنا

 يأر راهچ ياراد اه نوناک ریاس رد و يأر تشه ياراد لقاال دیاب )نارهت( زکرم نوناک رد هریدم تأیه سییر .دیآیم لمع هب یفخم و يدرف ،یلاوتم روط هب ،یشنم و سرزاب ،سییر بئان ،سییر بیترت هب ،هسییر تأیه باختنا ـ30هدام
.دوب دهاوخ كالم یبسن تیرثکا ،دشاب هسلج نامه رد دناوتیم هک ،مود هعفد رد ،دماین تسد هب روکذم تیرثکا لوا هعفد رد رگا .دشاب

.دشاب هدروآ تسد هب ار يرتشیب يأر یمومع تأیه رد هک دوشیم باختنا يدرف ،مود تبون رد ءارآ يواست تروص رد ـ هرصبت

:زا تسا ترابع نوناک سییر تارایتخا و فیاظو ـ31هدام

؛یمسر عجارم رد نوناک ینوناق یگدنیامن و عضاوم نایب ـ1

؛نوناک یقوقح و یلام ،يرادا لامعا ،اه تیلاعف ،روما ماجنا تیلوئسم ـ2

؛یماظتنا يارسداد هب فلختم لیکو یماظتنا بیقعت عاجرا و نانآ یلغش تافارحنا ای اطخ یبتک رکذت ،نانآ راتفر و لامعا رب تراظن ،یتلاکو روما رد رگیدکی اب نازومآراک و الکو فالتخا لح ـ3

؛نوناک یماظتنا عجارم هب اه تیاکش و اه شرازگ عاجرا ـ4

؛هریدم تأیه هب تامادقا و اه تیلاعف شرازگ و هریدم تأیه تامیمصت يارجا ،هسلج روتسد نییعت ،هریدم تأیه تاسلج یمامت رد روضح ،هسلج تسایر ،هریدم تأیه توعد ،الکو یمومع تأیه توعد ـ 5
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؛تاررقم قباطم نانآ جارخا و مادختسا ،بصن و لزع و نوناک نانکراک و یلخاد ریاود رب میقتسم تسایر ـ 6

.دوش یم ای هدش هتشاذگ نوناک سییر هدهع رب همان نییآ نیا ای نوناق بجوم هب هک یتارایتخا و فیاظو ریاس ـ7

 تاصقانم يرازگرب نوناق عوضوم طسوتم تالماعم رد ررقم باصن دح فصن لداعم زا تروص ره رد و دسر یم هریدم تأیه بیوصت هب طوبرم تاررقم و نیناوق بوچراچ رد لاس ره يادتبا رد ،نوناک سییر یلام تارایتخا فقس ـ1هرصبت
 زا لیصفت هب ار اه هنیزه و دمآرد شرازگ لاس ره نایاپ رد نوناک هریدم تأیه .دسرب هریدم تأیه بیوصت هب دیاب هلماعم ره ،روکذم باصن زا رتشیب تالماعم دروم رد .دوب دهاوخن رتشیب ،نآ يدعب تاحالصا و 1383 /3/11 بوصم
.دنک یم رشتنم نوناک یناسر عالطا هاگیاپ قیرط

.دش دهاوخ نییعت نوناک یلخاد همان نییآ رد ،هسییر تأیه ياضعا نیب فیاظو و راک میسقت ـ2هرصبت

 ات ،دنامب یقاب يدصتالب نوناک سییر هاگیاج یلیلد ره هب هچنانچ .دریذپ یم ،دوش عاجرا نوناک سییر يوس زا هک ار یتیلوئسم ره نینچمه و هتشاد هدهع هب ار تاسلج هرادا ،سییر بیان ،نوناک سییر تیروذعم ای بایغ رد ـ32هدام
.تشاد دهاوخ هدهع هب ار سییر تارایتخا و فیاظو ،سییر بیان ،دوش ماجنا دیاب هام کی فرظ رثکادح هک دیدج سییر نییعت

:دنشاب هتشاد ار ریز ياهتمس زا تمس ود نامزمه روط هب دنناوتیمن الکو ـ33هدام

.تدضاعم هرادا و تاعیفرت و يزومآراک ياهنویسیمک ،یماظتنا هاگداد و ارسداد ،هریدم تأیه رد یلصا تیوضع

 اب )نارهت( زکرم نوناک رد هریدم تأیه تابوصم .تسا یمازلا تیمسر يارب یلصا وضع هس اه نوناک ریاس رد و یلصا وضع تشه روضح )نارهت( زکرم نوناک رد .دوش یم لیکشت یلصا ياضعا روضح اب هریدم تأیه تاسلج ـ34هدام
.دوب دهاوخ ربتعم ،دشاب هسلج سییر يأر رب لمتشم هک یهورگ يأر ،ءارآ يواست تروص رد .تسا ربتعم یلصا ياضعا يأر هس لقادح اب اه نوناک ریاس رد و هسلج رد رضاح یلصا ياضعا يارآ قلطم تیرثکا

 قباطم هرود نایم تاباختنا .دراد هریدم تأیه یلصا ياضعا موس ود يأر هب زاین ،باختنا دیدجت هب میمصت .تسا زیاج تبون دنچ ره )یعمج ای يدرف( هسییر تأیه ياضعا باختنا دیدجت ،هریدم تأیه تیلاعف هرود لوط رد ـ35هدام
.دوش یم ماجنا همان نییآ نیا 30 هدام باصن

 یلع ياضعا زا یکی ،نآریاظن و یگتسشنزاب ،لاقتنا ،ءافعتسا ،توف تروص رد ای دنک تبیغ هریدم تأیه يداع تاسلج رد بوانتم هسلج هد ای یلاوتم هسلج جنپ هجوم رذع نودب ،هریدم تأیه یلصا ياضعا زا یکی هک یتروص رد ـ36هدام
.تسا یلاوتم هرود ود زا شیب باختنا تیعونمم لومشم نیزگیاج وضع .دوش یم نیزگیاج یلصا وضع ناونع هب ،تسا رتشیب وا يأر هک لدبلا

.تسا 1379 بوصم ،یندم روما رد بالقنا و یمومع ياه هاگداد یسرداد نییآ نوناق  306 هدام رد روکذم قیداصم همان نییآ نیا رد ررقم دراوم ریاس و هدام نیا رد هجوم رذع زا روظنم ـ1هرصبت

.تسا هریدم تأیه هدهع رب هدام نیا رد ررقم عناوم و ریذاعم صیخشت ـ2هرصبت

:يزومآراک و تلاکو هناورپ ،يدورو نومزآ :مراهچ شخب

 لیبق زا ییاه صخاش هب هجوت اب نوناک ره يارب شریذپ ؛دریگ یم تروص هناورپ ذخا تیفیک نوناق 1 هدام قباطم هنالاس و یتباقر تروص هب مزال ياه تیحالص زارحا اب و ینوناق تاررقم تیاعر اب تلاکو زومآراک شریذپ ـ37هدام
.دوش یم نییعت ناتسا نآ نازومآراک و الکو دادعت و لیکو ياراد ياههدنورپ دادعت ،ییاضق تالیکشت ،هدنورپ هنارس ،ناتسا تیعمج

 تدم و نامز ،زاین دروم كرادم و نابلطواد طیارش ،يدورو نومزآ يرازگرب یگنوگچ .دوش یم رازگرب روشک شزومآ و شجنس نامزاس قیرط زا روشک رسارس ياه نوناک هیلک رد نامز مه تروص هب لاس ره رد يدورو نومزآ ـ38هدام
 روکذم عناوم و هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام رد ررقم طیارش هلمج زا نوناق رد ررقم عناوم و طیارش ،نومزآ یهگآ رد .دسر یم نایضاقتم عالطا هب ،دوش یم رشتنم اه نوناک یناسر عالطا هاگیاپ قیرط زا هک طوبرم یهگآ رد مان تبث
 يو هناورپ یماظتنا هاگداد مکح هب ،يزومآراک هناورپ رودص تروص رد و هدش یقلت نکی مل ناک یضاقتم یلوبق ،دوش زارحا ررقم طیارش زا کی ره نادقف یلوبق زا سپ هلحرم ره رد هچنانچ .دوش حیرصت دیاب ،لالقتسا هحیال 10 هدام
.دوش یم لاطبا

.دشاب  هتشاد یسمش لماک لاس راهچ و تسیب دیاب نومزآ رد مان تبث عقوم رد يزومآراک بلطواد ـ هرصبت

.دنوش لوغشم تلاکو هب سپس هدرک يزومآراک ،نوناک نامه ناتسا ياهرهش زا یکی ردً افرص یباستکا هرمن ساسا رب ،شریذپ تروص رد و دننک نییعت نومزآ رد ار دوخ رظن دروم نوناک دیاب نایضاقتم ـ39هدام

 دح رد یهقف نوتم و طابنتسا ینابم و لوصا ،يرفیک یسرداد نییآ ،یندم یسرداد نییآ ،یندم قوقح ،يرفیک قوقح ،تراجت قوقح ،یساسا قوقح :لماش و یسانشراک عطقم دح رد یقوقح سورد ،نومزآ تالاوس عبانم ـ40هدام
.تسا  )هر( ینیمخ ماما هلیسولاریرحت

.تسا عونمم ،مزال هرمن بسک نودب دارفا شریذپ و تسا نومزآ هرمن لک زا دصرد تصش ،نومزآ رد یلوبق هرمن لقادح ـ41هدام

 بسک رب هوالع نایضاقتم نیا .تسا اضاقت لحم نوناک رد یلوبق هرمن لقادح زا دصرد داتشه  لقادح بسک هب طونم ،هناورپ ذخا تیفیک نوناق 3هدام و نارگراثیا هب یناسر تامدخ عماج نوناق 59 هدام لومشم نابلطواد شریذپ ـ42هدام
.دنا هدرک بسک ار دازآ هیمهس یلوبق هرمن هک تسین ینارگراثیا شریذپ زا عنام نارگراثیا هیمهس زا هدافتسا .دنشاب اراد ار هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام رد ررقم طیارش دیاب ، روکذم یلوبق هرمن باصن
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:دننک هئاراو لیمکت ،ریز دافم اب ار هماناضاقت مرف دیاب ،يزومآراک و تلاکو هناورپ نایضاقتم ریاس و نومزآ رد ناگدش لوبق ـ43هدام

؛یضاقتم  يدرف تاصخشم ـ1

؛تماقا لحم یناشن ـ2

؛اضاقت نیح و یلبق یلغش قباوس ـ3

؛نآ يارجا تیعضو و هدش نییعت هک یتازاجم ،هدش رداص هک یمکح ،یباکترا فلخت و مرج عون رکذ ،يا هقباس نینچ نتشاد تروص رد و یماظتنا تیموکحم و يرفیک رثؤمریغ و رثؤم هنیشیپ نتشادن هب حیرصت ـ 4

؛ییاضق عجارم رد يرفیک حوتفم هدنورپ عون ره نادقف ای دوجو هب حیرصت ـ 5

؛ناور تمالس هب حیرصت ـ 6

؛رکسم و نادرگناور ،ردخم داوم هب دایتعا مدع هب حیرصت ـ7

.يدعب تاقاحلا اب 1373/10/11 بوصم لغش کی زا شیب يدصت تیعونمم نوناق لومش مدع و لالقتسا هحیال 10 هدام 2دنب رد روکذم ياهداهن و اه ناگرا ریاس و یتلود لغش رد لاغتشا مدع هب حیرصت ـ 8

:دشاب ریز مئامض ياراد دیاب هماناضاقت ـ44هدام

؛یلم تراک و همانسانش تاحفص هیلک قدصم ریوصت ـ1

؛دشاب يدورو نومزآ مان تبث خیرات زا لبق دیاب یلیصحتلا  غراف خیرات ، همان نییآ نیا 46 هدام عوضوم یلیصحت كردم قدصم ریوصت ـ2

؛دشاب يدورو نومزآ مان تبث خیرات زا لبق دیاب تیفاعم ای تمدخ نایاپ خیرات ؛یمومع هفیظو تمدخ زا مئاد تیفاعم ای تمدخ نایاپ تراک قدصم ریوصت ـ3

؛ینوناق یکشزپ دییأت دروم هرواشم زکارم زا یکی ای ینوناق یکشزپ دییات هب ناور تمالس یهاوگ ـ4

.سکع هعطق راهچ ـ 5

 هب تبسن ،هجوم رذع نودب ،ررقم دعوم ياضقنا زا هام هس فرظ هک يدارفا یلوبق .دنهد هئارا ار نآ مئامض و لیمکت ار هماناضاقت مرف ،دوش یم مالعا و نییعت نوناک يوس زا هک يدعوم رد دیاب ،نومزآ رد هدش لوبق نایضاقتم ـ45هدام
.دنوش یم شریذپ يدعب ياه هبتر بیترت هب نایضاقتم ،ینیزگیاج يارب .دش دهاوخ نکی مل ناک ،دننکن مادقا هدنورپ زا صقن عفر و كرادم هئارا ،هماناضاقت مرف لیمکت

.تسا نوناک اب هجوم رذع قیبطت و صیخشت ـ هرصبت

 رد ررقم طیارش ياراد ،يوزوح سورد زا رتالاب و ود حطس ای و  یمالسا قوقح ینابم و هقف ای قوقح ياههتشر زا یکی رد یسانشراک یلیصحت كردم ندوب اراد رب هوالع هک دوش یم رداص يدارفا يارب تلاکو و يزومآراک هناورپ ـ46هدام
.دنشاب فاعم ودره ای يزومآراک ای نومزآرد تکرش زا نوناق بجوم هب ای دنوش هتفریذپ يدورو نومزآ رد دروم بسح و هدوب لالقتسا هحیال 10 رد ررقم عناوم دقاف و هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام

:دنک یم مالعتسا ریز حرش هب حالصیذ عجارم زا هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام رد ررقم طیارش زارحا روظنم هب نوناک ـ47هدام

؛هییاضق هوق یگدوشخب و وفع و يرفیک لجس لک هرادا زا روکذم هدام )ج( دنب دروم رد ـ1

؛ینوناق یکشزپ زا روکذم هدام )ز(دنب دروم رد ـ2

؛تاعالطا ترازو لیبق زا حالص يذ عجارم زا روبزم هدام )و(  و ،)ه( ،)د( ياه دنب رد ررقم طیارش دروم رد ـ 3
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 لحم نیرخآ ناتسا لک يرتسگداد و يرادا نانکراک و تاضق یمادختسا و يرادا روما ،هییاضق هوق تاعالطا و تظافح زکرم ،تاضق یماظتنا يارسداد زا  دروم بسح هییاضق هوق  يرادا نانکراک و ییاضق هیاپ ناگدنراد دروم رد ـ4
؛نانآ تمدخ

.یضاقتم تمدخ لحم نیرخآ زا لالقتسا هحیال 8 هدام )د( دنب نیلومشم دروم رد ـ 5

 ياه مالعتسا ریاس و دمآ دهاوخن لمع  هب همان نییآ نیا 47هدام  2و 1 ياهدنب  عوضوم مالعتسا ،دنیامن تلاکو هناورپ ياضاقت ،ییاضق تمدخ همتاخ زا هام شش فرظ هچنانچ ،تلاکو یضاقتم ییاضق هیاپ ناگدنراد دروم رد ـ هرصبت
.دریگ یم تروص تاضق یماظتنا يارسداد زا افرص ،هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام عوضوم

 هدنیامن ای ناتسا يرتسگداد لک سییر ،نوناک یماظتنا ناتسداد ،نوناک يزومآراک نویسیمک سییر ،نوناک سییر زا لکشتم ینویسیمک ياضعا طسوت ،هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام ب و فلا ياه دنب عوضوم طیارش زارحا ـ48هدام
 يذ عجارم زا مالعتسا ای یلحم قیقحت روتسد ای هبحاصم ماجنا اب دروم بسح و دنک یم یسررب ار نابلطواد تیعضو مظنم تاسلج لیکشت اب نویسیمک .دیآ یم لمع هب وا هدنیامن ای ناتسا زکرم ناتسرهش بالقنا هاگداد سییر و يو
.دوش یم غالبا بلطواد هب نوناک قیرط زا نویسیمک میمصت .دنک یم رظنراهظا روکذم طیارش زارحا دروم رد ،یعرش و ینوناق ياه شور ریاس  و حالص

 خساپ هچنانچ ،دراوم نیا رد .تسا عنامالب رگید طیارش ظاحل اب ،تلاکو يزومآراک و تلاکو هناورپ رودص ،خساپ لوصو مدع تروص رد .دنهد خساپ اه مالعتسا هب هام ود فرظ دنفلکم همان نییآ نیا 47 هدام رد روکذم عجارم ـ49هدام
.دوش یم لطاب زارحا تروص رد یماظتنا هاگداد مکح هب هام کی رثکادح فرظ يزومآراک ای تلاکو هناورپ ،دشاب همان نییآ نیا رد روکذم  طیارش زا یکی نادقف رب رعشم و لصاو هلحرم ره رد اهمالعتسا

.دوش یم موکحم 6 ات 3 هجرد یماظتنا   ياه تازاجم هب رارکت بیترت  هب فلختم .دنرادن  وحن ره هب تلاکو قح دوخ تمدخ لحم نیرخآ رد لاس هس تدم هب  تاضق ـ 50هدام

 نوناک سییر و دسر یم نوناک سییر رظن هب ،نوناک رتفد فرط زا ،صقن عفر زا سپ ،دشاب صقن ياراد هک یتروص رد و دشاب هتشادن یصقن هک یتروص رد ،همان نییآ نیا تاررقم تیاعر اب ،يزومآراک و تلاکو هناورپ ياضاقت ـ 51هدام
 حرط هریدم تأیه رد روبزم شرازگ .دیامن میلست نوناک سییر هب ار دوخ شرازگ و هدرک یگدیسر هتفه کی فرظ هک دیامن یم عاجرا نازومآراک ای نوناک يرادا نادنمراک ای و نوناک ءاضعا زا یکی هب ار اهاضاقت زا کی ره هب یگدیسر
 هد فرظ دناوت یم یضاقتم يزومآراک ای تلاکو هناورپ ياضاقت در تروص رد و دوش یم عاجرا يزومآراک نویسیمک هب ،دوش بیوصت یضاقتم هب يزومآراک هناورپ نداد رگا .دوشیم رداص هناورپ تلاکو ياضاقت لوبق تروص رد و دوش یم
 هداد یضاقتم هب هاگداد رظن دروم هناورپ هک دهد یم مکح تیاکش دورو تروص رد و راوتسا ار نوناک میمصت ،تیاکش دورو مدع تروص رد هدرک یگدیسر روبزم هاگداد .دیامن تیاکش یلاع هاگداد هب هریدم تأیه میمصت غالبا خیرات زا زور
.تسا یماظتنا بیقعت بجوتسم نآ زا فلخت و هدوب نوناک تسایر هدهع هب نآ يارجا و تسا یعطق یلاع هاگداد مکح .دوش

 نیا .دسر یم هناورپ ذخا تیفیک نوناق 1 هدام هرصبت عوضوم نویسیمک بیوصت هب ناتسا ره ییاضق ياه هزوح رد تلاکو هب لاغتشا لحم نییعت ،دنتسه فاعم يدورو نومزآ رد تکرش زا نوناق قباطم هک ینایضاقتم دروم رد ـ 52هدام
 عجارم زا ار نانآ قباوس نوناک .دننک یم میلست نوناک هب ار دوخ ياضاقت ، هدام نیا عوضوم نایضاقتم .دنک یم میمصت ذاختا يو قباوس و یلیصحت كردم ،بلطواد تازایتما ،ییاضق هزوح زاین لیبق زا ییاهصخاش ساسارب نویسیمک
.دوش یم رداص نانآ يزومآراک ای تلاکو هناورپ دروم بسح ،هناورپ ذخا تیفیک نوناق 1 هدام هرصبت عوضوم نویسیمک بیوصت و مالعتسا خساپ لوصو زا سپ و دنک یم مالعتسا همان نییآ نیا 47 هدام عوضوم

 و دبای یم تیمسر وضع هس لقادح روضح اب هبعش ره تاسلج .دوش یم لیکشت ،دنشاب  نوناک هریدم تأیه رد تیوضع طیارش ياراد هک هریدم تأیه بختنم لیکو جنپ زا هبعش ره و هبعش دنچ ای کی زا يزومآراک نویسیمک ـ 53هدام
.دراد هدهع هب ار بعش همه تسایر ،بعش ددعت تروصرد و دوش یم باختنا هریدم تأیه طسوت يزومآراک نویسیمک سییر .دوب دهاوخ ربتعم قفاوم يار هس لقادح اب زین نآ تامیمصت

:دهد یم ماجنا ،تسرپرس لیکو و نوناک رظن تحت هلحرم هس رد ار ریز فیلاکت ،يزومآراک هرود رد زومآراک ـ 54هدام

 مود هلحرم هلصافالب ،یلوبق زا سپ و هدمآ لمع هب یبتک نومزآ زومآراک زا ،هلحرم نیا نایاپ رد ؛تعاس هاجنپ لقادح و هام ود تدم هب يزومآراک و تلاکو هزوح یشزومآ ياه هاگراکو یملع ینارنخس تاسلج رد تکرش :لوا هلحرم ـ1
 هناورپ ،هریدم تأیه دییأت و يزومآراک نویسیمک مالعا اب ،موس تبون رد زومآراک یلوبق مدع ای تکرش مدع تروص رد .تسا رارکت لباق رگید هبترم ود ات نومزآ نیا ،یلوبق مدع ای نومزآ رد تکرش مدع تروص رد .دوش یم زاغآ
.تسا یلاع هاگداد رد ضارتعا لباق میمصت نیا .دش دهاوخ لاطبا يزومآراک

 دیاب تدم نیا رد زومآراک .دیامن یم هیهت شرازگ ،یگدیسر لاح رد ای یگدیسر تقو ياراد  هدنورپ کی زا هنازور و دبای یم روضح ییاضق عجارم رد يرادا تقو مامت )لیطعت مایا زاریغ هب( زور ره هام شش تدم زومآراک :مود هلحرم ـ2
 هرود نیا ،يزومآراک نویسیمک دییأت مدع تروص رد .دشاب هتشاد روضح و هدومن تکرش ماکحا يارجا ریاود ،رظندیدجت ،بالقنا ،ود و کی يرفیک ،هداوناخ ،یقوقح ياه هاگداد ،یسرپزاب و يرایداد بعش زا معا ییاضق عجارم عاونا همه رد
 رد ضارتعا لباق  میمصت نیا .دوش یم لاطبا يزومآ راک هناورپ ،هریدم تأیه دییأت و نویسیمک مالعا اب ،يزومآراک نویسیمک رد دییأت مدع و موس هبترم نایاپ رد .تسا دیدمت لباق هام راهچ تدم هب رثکادح راب ره و رگید هبترم ود ات
.تسا یلاع هاگداد

.درک دهاوخ مادقا  ناتسا لک  يرتسگداد یگنهامه اب هک تسا نوناک هدهع رب قوف دنب ییارجا همانرب و تاناکما هیهت ـ هرصبت

:دهد ماجنا ار ریز فیلاکت دیاب زومآراک و تسا هام تفه هلحرم نیا تدم :موس هلحرم ـ3

؛دهد هئارا ار تسرپرس لیکو هناهام یهاوگ و دزادرپب تلاکو روما یلمع نیرمت و شزومآ هب تسرپرس لیکو دزن نوناک یفرعم اب ـ فلا

؛دبای روضح یشزومآ هاگراک و یملع ینارنخس تاسلج تعاس هاجنپ لقادح رد ـ ب

؛دهد ماجنا ار نوناک يوس زا هلوحم روما ـ پ

.دنک تکرش یهافش و یبتک رابتخا رد ،يزومآراک نویسیمک رد دییأت زا سپ و هداد هئارا ار فیلاکت ماجنا هب طوبرم یهاوگ ـ ت
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 ار رابتخا زا تبیغ رذع ای دنکن دییأت ار فیلاکت ماجنا ًاددجم يزومآراک نویسیمک هچنانچ .دوش یم دیدجت ررقم بیترت هب موس هلحرم ،یلوبق مدع ای یهافش و یبتک رابتخا رد تکرش مدع ای روکذم فیلاکت ماجنا مدع تروصرد ـ1هرصبت
.دش دهاوخ لاطبا 2 دنب رد جردنم وحن هب يزومآراک هناورپ ،دوشن لوبق رابتخا رد زومآراک ای و دنادن هجوم

 یلاع ناوید اهنآ ماکحا زا رظندیدجت عجرم ای تسا ماجرف لباق اهنآ ماکحا هک ییاه هدنورپ رد نازومآراک تلاکو .دننک لوبق هام رد ار هدنورپ جنپ ات رثکادح تلاکو ،تسرپرس لیکو رظن تحت دنناوت یم موس هرود رد نازومآراک ـ2هرصبت
.تسا عونمم الکو ریاس و تسرپرس لیکو هارمه هب ای ًادرفنم ،يرفیک یسرداد هداعا شریذپ ای و تسا روشک

.دبای یم شهاک فصن هب قوف هناگ  هس ياه هرود تدم ،دننک یم يزومآراک ررقم تدم فصن نوناق قبط هک ینازومآراک دروم رد ـ3هرصبت

 ،هرود نایاپ زا سپ هام کی ات ای دنکن عورش ار طوبرم هرود ،مالعا خیرات زا هام کی ات رثکادح هچنانچ ،دشاب فیلاکت ماجنا و روضح هب فلکم رگید دراوم ای هلحرم ره رد ددجم ای هیلوا هرود عورش يارب زومآراک هک دروم ره رد ـ 55هدام
 نوناک ای هدوب روکذم نویسیمک صیخشت هب هجوم رذع دراوم رد ای يزومآراک نویسیمک تقفاوم اب هام 3 تدم هب رثکادح ،ریخأت هکنیا رگم ،تسا فیلکت ماجنا مدع هلزنم هب يو راتفر ،دهدن لیوحت ار هطوبرم كرادم و مالعا ار نآ همتاخ
.دشاب هتشاد ریخأت هرود عورش رد

 لیکو نوناک سییر ،تروصنیاریغ رد .دیامن یم میلست نوناک هب ار يو همان تقفاوم و باختنا يزومآراک لحم زا ،ررقم طیارش اب ار دوخ تسرپرس لیکو ،نوناک مالعا زا سپ هتفه کی فرظ مود هلحرم یط زا سپ زومآ راک ـ 56هدام
.دنک یم غالبا ارجا يارب ار بتارم و باختنا ار تسرپرس

.دوشیم یفرعم تسرپرس لیکو ،رهش نیرتکیدزن زا ،دشابن طیارش دجاو تسرپرس لیکو ؛يزومآراک لحم رد هک یتروص رد ـ هرصبت

:تسا ریز حرش هب تسرپرس لیکو فیاظو و طیارش ـ 57هدام

:طیارش ـ فلا

؛هدش دیدمت هناورپ نتشاد و اهرهش ریاس يارب لاس جنپ و نارهت رهش يارب کی هیاپ تلاکو هقباس لاس تشه لقادح ـ1

؛رتالاب و راهچ هجرد یماظتنا تیموکحم نتشادن ـ2

؛ترهش ءوس نتشادن ـ3

؛هناورپ رد هدش نییعت لحم رد رمتسم لاغتشا و بسانتم و ریاد رتفد نتشاد ـ4

:فیاظو ـ ب

؛تلاکو يا هفرح قالخا و نوئش و يزومآراک فیلاکت ماجنا و راتفر رب تراظن ـ1

؛اهنآ رب تراظن و يو یتلاکو ياه هدنورپ رد زومآراک ییامنهار و شزومآ ـ2

؛نامزمه تروص هب زومآراک جنپ رثکادح و نازومآراک شریذپ ـ3

.تسا زاجم نامزمه زومآراک جنپ زا شیب شریذپ ،نوناک سییر تقفاوم اب ،دشابن یفاک دادعت هب طیارش دجاو لیکو هک ییاه لحم رد ـ هرصبت

؛هرواشم و لکوم اب هرکاذم يریگدای تابجوم ندرک مهارف و هتفه رد زور ود لقادح ،رتفد رد زومآراک شریذپ ـ 4

.يزومآراک نویسیمک هب ررقم فیلاکت ماجنا هوحن شرازگ و یهاوگ ـ 5

.تسا یماظتنا تاررقم عبات رارکت تروص رد و ود هجرد تازاجم بجوم و بوسحم یماظتنا فلخت ،تسرپرس لیکو يوس زا همان نییآ نیا 57 و 56 داوم تیاعر مدع ـ 58هدام

 ماجنا تسرپرس لیکو دزن هک ییاهراک دروم رد ،تاضق یهاوگ هب ییاضق عجارم ریاس و هاگداد تاسلج رد روضح دروم رد دیاب همانراک نیا .دوش یم هداد وا هب نوناک فرط زا هک دوب دهاوخ صوصخم همانراک ياراد زومآراک ره ـ 59هدام
 ینارنخس و یشزومآ ياه سالک رد روضح صوصخ رد و هدننک عاجرا دحاو لوئسم یهاوگ هب ،دوش یم عاجرا نوناک فرط زا هک ییاهراک ماجنا دروم رد ،تسرپرس لیکو یهاوگ هب ،يزومآراک هرود رد راتفر و قالخا نسح و دوش یم
.دسرب يزومآراک نویسیمک یهاوگ هب یملع
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 نیا لومشم نازومآراک هیلک يارب يزومآراک ددجم هناورپ رودص ،تسا فارصنا هلزنم هب هک یمادقا ای زومآراک فارصنا دروم رد نینچمه و تسا يزومآراک هناورپ لاطبا ،یماظتنا هاگداد ای هریدم تأیه میمصت هک يدراوم هیلک رد ـ 60هدام
.تسا ینوناق طیارش زارحا و نآ رد یلوبق و يدورو نومزآ رد تکرش هب طونم همان نییآ

 زا رابتخا ياضعا .دهد یم شرازگ نوناک سییر هب ار هجیتن و هدرک رازگرب یهافش و یبتک رابتخا ،شریذپ تروص رد و یسررب ار فیلاکت ماجنا كرادم يزومآراک نویسیمک ،زومآراک ياضاقت اب ،يزومآراک فیلاکت ماجنا زا سپ ـ 61هدام
.دنوش یم باختنا هریدم تأیه طسوت يزومآراک نویسیمک یفرعم اب ،دنشاب یملع صصخت ای یلمع هبرجت ياراد رابتخا عوضوم رد هک هریدم تأیه رد تیوضع طیارش ياراد يالکو نیب

.تسا یبسحروما و تبث قوقح و تراجت قوقح ،يرفیک یسرداد نییآ ،يرفیک قوقح ،تلاکو تاررقم و نیناوق ،یندم یسرداد نییآ ،یندم قوقح سورد لماش یهافش و یبتک رابتخا ـ 62هدام

.تسا »کی« یهافش رابتخا بیرض و »هس« یبتک رابتخا بیرض ،سرد ره هرمن يریگ لدعم رد .تسا تسیب زا هدزاود لک لدعم و سرد جنپ لقادح رد تسیب زا هد هرمن بسک هب طونم ،رابتخا رد یلوبق ـ 63هدام

 نویسیمک مالعا اب يزومآراک هناورپ ،رابتخا نیمود رد ندش دودرم تروص رد و رارکت همان نییآ نیا 54 هدام موس هلحرم ،يدیدجت هرود رد .دش دهاوخ هرود دیدجت تبون کی ،دوشن لوبق رابتخا رد زومآراک هک یتروص رد ـ 64هدام
.تسا یلاع هاگداد رد ضارتعا لباق میمصت نیا .دوش یم لاطبا ،هریدم تأیه دییأت و يزومآراک

 تفایرد راک بحاص زا همحزلا قح دناوت یم ،دهد یم ماجنا تسرپرس لیکو رظن تحت و دیامنیم لوبق اصخش همان نییآ نیا تاررقم تیاعر اب زومآراک هک ییاهراک زا یلو ،تسا یناجم و يراختفا يزومآراک فیلاکت ماجنا ـ 65هدام 
.دیامن

 دیاب و دوش یمن جرد الکو یماسا تسرهف رد وا مان هدشن هداد يو هب تلاکو هناورپ و هدرکن یط ار يزومآراک هرود زومآراک هک مادام .دوش یم هداد کی هیاپ تلاکو هناورپ ،دننکدای دنگوس و هدش لوبق رابتخا رد هک ینازومآراک هب ـ 66هدام
.دوش دیق نوناک نازومآراک یماسا تسرهف رد

 زا یخرب ای مامت نادقف يزومآراک نویسیمک صیخشت هب هچنانچ .دنزرو لاغتشا تسا تلاکو نوئش و تیثیح اب یفانم هک يرگید لغش هب دنناوت یمن و دنشاب هتشاد راتفر و قالخا نسح دیاب يزومآراک نارود رد تلاکو نازومآراک ـ 67هدام
. دوشیم لاطبا نانآ يزومآراک هناورپ یماظتنا هاگداد يأر و نوناک سییر دییأت اب ،دوش زارحا  اهنآ دروم رد نوناق رد ررقم طیارش

 سییر ای ناتسداد هب عالطا نمض دروم بسح ،دوش علطم نانآ طسوت یماظتنا فلخت باکترا ای اهنآ رد ینوناق طیارش نادقف ای نازومآراک طسوت تلاکو نوؤش و تیثیح ،قالخا فالخ لامعا باکترا زا ییاضق تاماقم زا کی ره ـ 68هدام
.دنک یم لاسرا هطوبرم نوناک سییر هب یگدیسر تهج ار رما شرازگ ،ییاضق هزوح

:دیامن  ءاضما ار همان مسق و مسق سلجم تروص و دنک  دای دنگوس ریز حرش هب هریدم تأیه ءاضعا زا رفن ود لقاال و نوناک تسایر روضح رد دیاب هیلاراشم ،یضاقتم هب میلست زا لبق و تلاکو هناورپ ندش رضاح زا سپ ـ 69هدام

 و مادقا تلاکو و تواضق تفارش فالخرب و هتشادن يروظنم قح قاقحا و تلادع زج و هدرمش مرتحم ار تاماظن و نیناوق هشیمه هک منک یم دای مسق لاعتم رداق دنوادخ هب موش لئان تلاکو فیرش لغش هب مهاوخ یم هک عقوم نیا رد«
 و یصخش روما رد و هدومن زارتحا ییوج ماقتنا و يزوت هنیک و یصوصخ و یسایس تایرظن لامعا زا و هدومن ار مارتحا تیاعر صاخشا ریاس و يوعد باحصا و ناراکمه و يرادا و ییاضق تاماقم و صاخشا هب تبسن و میامنن يراهظا
.»ما هدرک دای هک تسا مسق نیا هقیثو نم تفارش و مشاب قح زا عفادم و هداد رارق دوخ هیور ار یتسرد و یتسار مهد یم ماجنا صاخشا فرط زا هک ییاهراک

 طوبرم نوناک سییر هدهع رب يرتسگداد تلاکو هناورپ ياضما .دوش یم اطعا ییاضق تدضاعم ماجنا هب هماندهعت و هماندنگوس لیذ ياضما ،دنگوس يادا ،نآ رد تیقفومو يزومآراک هرود مامتا یهاوگ رودص زا سپ تلاکو هناورپ ـ70هدام
.دوش یم لیوحت لیکو هب هناورپ ،فیلحت ماجنا زا سپ و تسا

:تاعیفرت و الکو يدنب هجرد :مجنپ شخب

.درادن ار کی يرفیک هاگداد تیحالص رد يواعد و روشک یلاع ناوید رد تلاکو قح و بوسحم ود هیاپ لیکو ؛تسا هدش موکحم هیاپ لزنت هب یماظتنا هاگداد مکح هب هک یلیکو ـ71هدام

:دبای یم عیفرت کی هیاپ هب ود هیاپ لیکو ریز طیارش زارحا اب ـ72هدام

.دوش یمن هبساحم روکذم تدم ءزج ،هناورپ عیدوت و تلاکو زا تیعونمم و قیلعت تدم .دشاب هدش رابتعا دیدمت هلاس همه هناورپ هکنیا رب طورشم ،ود هیاپ رد لاس هس تدم هب تلاکو هب لاغتشا ـ1

.تساوخرفیک میظنت هب رجنم یماظتنا هدنورپ و جنپ و راهچ هجرد یماظتنا تیموکحم نتشادن ـ2

.تاررقم و نیناوق قبط ،تلاکو طباوض تیاعر ـ3

.ود هیاپ تلاکو هب لاغتشا هرود رد يرفیک رثؤم تیموکحم نتشادن یهاوگ هئارا ـ4

.تسا مکح يارجا عورش خیرات زا لاس هس ،دنا هدش موکحم تلاکو هیاپ لزنت هب همان نییآ نیا غالبا زا لبق هک ییالکو عیفرت راظتنا تدم ـ هرصبت

 لحم ناتسرهش بالقنا و یمومع ناتسداد و ییاضق هزوح سییر یهاوگ هب دروم بسح نانآ یتلاکو هفیظو ماجنا نسح دیاب ،ینوناق ررقم طیارش ندوب اراد رب هوالع عیفرت یضاقتم يالکو ،لالقتسا هحیال 11 هدام يارجا رد ـ73هدام
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 دای ییاضق تاماقم . دسرب طوبرم ناتسا زکرم بالقنا و یمومع ناتسداد و ناتسا يرتسگداد لک سییر دیی أ ت هب دیاب یتلاکو هفیظو ماجنا نسح ،دشاب ناتسا زکرم رد لیکو تیلاعف هناورپ لحم هک یتروص رد و دسرب اهنآ تیلاعف هناورپ
. دننک یم یهاوگ ار لیکو هفیظو ماجنا نسح ،عوضوم زارحا و هعبات ییاضق عجارم زا مالعتسا زا سپ و یفاک مامتها اب هدش

 رد روکذم ییاضق تاماقم زا دروم بسح ییاضق عجارم رد هفیظو ماجنا نسح یهاوگ .دوش یم عاجرا عیفرت نویسیمک هب یسررب تهج و میلست نوناک رتفد هب همان نییآ نیا 72 هدام رد ررقم طیارش تیاعر اب عیفرت تساوخرد ـ74هدام
 يارسداد زا یماظتنا ياه هدنورپ ای یماظتنا تیموکحم قباوس و تاماظن و تاررقم تیاعر یهاوگو نوناک ییاضق تدضاعم هبعش زا ییاضق تدضاعم رما عاجرا مدع ای ییاضق تدضاعم ياهراک ماجنا نسح یهاوگ ،همان نییآ نیا 73 هدام
 زا سپ زور هد فرظ رد عیفرت ياضاقت در .دنک یم مالعا عیفرت ياضاقت در ای لوبق رب ار دوخ رظن ،ررقم طیارش هب هجوت اب و یسررب ار تساوخرد عاجرا زا سپ هام کی فرظ رثکادح عیفرت نویسیمک .دشاب اضاقت همیمض دیاب یماظتنا
.تسا هریدم تأیه رد رظندیدجت لباق ،غالبا

.دوش یم لیکشت ،دنشاب هریدم تأیه رد تیوضع طیارش ياراد هک هریدم تأیه بختنم لیکو جنپ زا عیفرت نویسیمک ـ75هدام

:الکو فیاظو و تادهعت :مشش شخب

:تسا ریز حرش هب لیکو ره تادهعت و فیاظو مها ـ76هدام

؛یگدیسر لحارم مامت رد و ییاضق عجارم رد اوعد حرط زا شیپ شزاس و حلص هب مامتها ـ1

 يا هخسن میلست و يرتسگداد يالکو رفس هنیزه و هرواشملا قح و هلاکولا قح هفرعت همان نییآ و لالقتسا هحیال 19 هدام اب قباطم هلاکولا قح قیقد غلبم و خیرات جرد اب و لماک،قیقد وحن هب لکوم اب یلام دادرارق و همانتلاکو میظنت ـ2
؛طوبرم ییاضق عجرم هب یلام دادرارق و همانتلاکو زا يا هخسن میلست و الکو یلام دادرارق تبث هناماس رد یلام دادرارق تبث زین و دیسر ذخا لابق رد لکوم هب یلام دادرارق و همانتلاکو زا

؛یهاگشورف هنایاپ زا هدافتسا و یتفایرد هوجو و دانسا تفایرد لابق رد لکوم هب دیسر نداد ـ3

:تلاکو لوبق زا سپ ریز تامادقا ماجنا ـ4

؛لکوم هب یقوقح هرواشم هئارا ـ فلا

؛هحیال و هیئاوکش ،تساوخداد ،دادرارق میظنت ـ ب

؛تاررقم و نیناوق تیاعر اب يرگیجنایم و يرواد ـ پ

؛یتلودریغ و یتلود ،ییاضق عجارم رد لکوم اب يراکمه ـ ت

؛لکوم قوقح زا عافد و ینوناق طباوض ساسا رب ،لکوم روما يریگیپ زین و فراعتم تدم رد یتلاکو هفیظو ماجنا ـ ث

 ششوپ ،یعرش نیزاوم تیاعر هب تبسن و دنتسه دوخ راک رتفد یقالخا تینما نماض الکو ؛تلاکو نوئش ظفح اب ،دوش یم نییعت همان نییآ نیا تاررقم ساسا رب عوبتم نوناک يوس زا هک لاغتشا لحم رهش رد رتفد ندرک ریاد ـ 5
 بکترم هلوحم فیاظو اب طابترا رد تلاکو رتفد نانکراک هک یتافلخت زا یشان تاراسخ هب تبسن یفاک تراظن مدع تروص رد و دنک تراظن تلاکو رتفد نانکراک لامعا رب دیاب لیکو .دنا لوئسم راک رتفد رد يوقت و فافع تیاعر و بسانم
.تسین رصقم دنمراک هیلع هدید نایز و لیکو ياوعد هماقا زا عنام رما نیا .دراد یندم تیلوئسم ،دنوش یم

؛ررقم دعوم رد يرتسگداد يالکو تیامح قودنص و نوناک هب تبسن دوخ یلام تادهعت يافیا و ینوناق تایلام تخادرپ ـ 6

؛دوش يرگید قفاوت تلاکو مالعا ای و همانتلاکو میظنت زا سپ ،هلاکولا قح صوصخرد هک  يدراوم رد يرتسگداد يالکو تیامح قودنص مهس و نوناک مهس ،تایلام تخادرپ و دادرارق هیقاحلا میظنت ـ7

 و رفس ياه هنیزه و یسرداد ياه هنیزه و هلاکولا قح هفرعت رب  نوزفا ،دشابن نیب رد قفاوت هچنانچ و هلاکولا قح ناونع هب قفاوت دروم نازیم رب هوالع لکوم زا یمسرریغ ای یمسر دنس ای لام ای هجو هنوگره تفایرد زا بانتجا ـ 8
؛نآ دننام و نیمضت و مازتلا هجو لیبق زا ،ناونع و مسا ره تحت یگدیسر هب طوبرم فراعتم ياه هنیزه رگید

 ندش هموتخم زا سپ لاس 10 ات  يواعد قباوس يرادهگن زین و دشاب لکوم يارب هدش ماجنا تامادقا هیلک يواح هک يوحن هب ،لکوم ره يارب یکینورتکلا ای یکیزیف تروص هب هدنورپ لیکشت و مظنم یناگیاب و تبث رتفد نتشاد ـ 9
؛یتلاکو هدنورپ

؛دوخ ياضما دیفس همانتلاکو قاروا نتشاذگریغ رایتخا رد زا يراددوخ ـ10

؛ دادرارق همتاخ زا سپ ای لکوم تیاضر نودب تلاکو دادرارق لاقتنا و لیکوت قح نتشاد نودبریغ هب تلاکو ياطعا زا يراددوخ ـ11
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؛هناورپ رابتعا دیدمت نودب تلاکو ای ییاضقریغ یصاصتخا عجارم و ییاضق عجارم رد تلاکو زا تیدودحم و تیعونمم ،قیلعت مایا رد تلاکو زا بانتجا ـ12

؛تلاکو دادرارق رد فراعتمریغ طورش  ای و هنسح قالخا فلاخم طورش جرد زا بانتجا ـ13

؛همانتلاکو  رد جردنم شزاس و حلص رایتخا هب دانتسا دراومرد لکوم تحلصم تیاعر ـ14

 زاریغ یلغش قباوس و نیوانع جرد زا يراددوخ و دشاب عوبتم نوناک مان و هناورپ هرامش ،یکینورتکلا تسپ ،نفلت هرامش ،رتفد یناشن ،یگداوناخ مان ،مان يواح هک دوخ گربرس زا هدافتسا اب یتلاکو فیاظو هب طوبرم تابتاکم هیلک ماجنا ـ15
؛تابتاکم لیبق نیا رد تلاکو

.تسا یمازلا يوحن ره هب لیکو یفرعم دروم رد دنب نیا رد ررقم مکح تیاعر .تسا زاجم ،نوناک هب كردم هئارا هب طورشم نآ ناگدنراد يارب یلیصحت جرادم ناونع جرد ـ هرصبت

؛یعقاوریغ نیوانع زا هدافتسا زا يراددوخ نینچمه و رگید لئاسو ای ولبات ای یپاچ قاروا هلیسو هب ،دراد هک هچنآ زا توافتم و رتالاب ،دوخ صصخت و تالیصحت نازیم ،هجرد یفرعم زا يراددوخ ـ16

 هب  دوخ تامادقا یناسر عالطا و تامادقا نیا ماجنا رد تقد و تیدج و دوش یم لوحم يو هب نوناک فرط زا تاررقم و نیناوق ساسا رب هک يروما ماجنا زین و لاس رد هدنورپ راهچ ات يریخست و یتدضاعم ياه تلاکو شریذپ ـ17
؛هدنهد عاجرا دحاو و نوناک

.دوش یمن لامعا هرصبت نیا عوضوم تیفاعم ، هلاکولا قح تفایرد تروصرد .تسا فاعم یفنص قوقح و تایلام تخادرپ زا يریخست و یتدضاعم لیکو ـ هرصبت

؛دوش یم رازگرب يا هرود تروص هب نوناک يوس زا الکو یلمع و یملع ياقترا روظنم هب هک یملع و یشزومآ ياه همانرب رد تکرش ـ18

؛دتفین ریخأت هب ییاضق عجرم یگدیسر هک يوحن هب دراوم ریاس رد هحیال لاسرا ای و هجوم رذع مالعا ای تسا یمازلا ییاضق عجرم رد لیکو روضح نوناق بسح هک يدراوم رد ییاضق عجرم رد روضح ـ19

؛روکذم عجارم مامت رد روضح ناکما مدع و ییاضق عجرم دنچ هب يو نامزمه توعد دراوم رد يدعب تاحالصا اب 1315 بوصم تلاکو نوناق 28 هدام تیاعر ـ 20

؛ررقم دعاوم رد نوناک یماظتنا عجارم و ییاضق عجارم رد روضح مدع تروص رد ،عقاو فالخ رذع نایب و مالعا زا يراددوخ ـ21

 زا روکذم قاروا تفایرد لابق رد دیسر هئارا و تیور ضحم هب ،دوش یم لاسرا  هناماس قیرط زا ای نوناک ای تسپ رومام هلیسو هب هک يأر و تساوخرفیک ریوصت ،هیراطخا ،همان زا معا نوناک زا هدش هداتسرف قاروا هیلک تیور و لوبق ـ22
؛ نوناک ای تسپ رومام

؛دوش یم مالعا لیکو هب روضح ترورض هک يدراوم رد یماظتنا هاگداد و ارسداد رد روضح زین و هحیال میدقت قیرط زا یماظتنا هاگداد و ارسداد رد ،هدش نییعت دعاوم رد یماظتنا تامالعا و اه تیاکش هب خساپ ـ23

؛تسا هدرکن تیؤر ار اهنآ لوصا هک يدانسا قیدصت زا يراددوخ ـ24

 تروص نیا رد ،دشاب هتشادن روکذم دراوم رد مادقا هب يداقتعا ،يزاربا هلدا هب هجوت اب هکنیا رگم ،یهاوخرظندیدجت ای یهاوخاو ،یسانشراک هیرظن هب ضارتعا دننام ،هدش عقاو لیکوت دروم هک دوخ ینوناق تارایتخا زا عقوم هب هدافتسا ـ25
.دنک تفایرد یبتک تقفاوم و هداد عالطا وا روما هدنیامن ای لکوم هب دیاب

؛دش دهاوخ يرادهگن نوناک رد ،قیلعت تدم نایاپ ات روکذم كرادم ؛قیلعت تروص رد نوناک هب دوخ ییاسانش تراک و هچرتفد ،تلاکو هناورپ يروف لیوحت ـ26

 زا هدافتسا قح ،دنکن دیدمت ررقم تلهم رد ار دوخ هناورپ هک یلیکو ره .تسا عجارم هیلک يارب رابتعا صیخشت كالم و جرد نوناک یناسر عالطا هناماس و لیکو هناورپ رد رابتعا دیدمت ؛نآ رابتعا ياضقنا زا لبق  تلاکو هناورپ دیدمت ـ27
.درادن ار یتلاکو روما ماجنا و لیکو ناونع

؛نیعم تدم رد هجیتن لوصح نیمضت ای ذوفن نتشاد ياعدا ای یسرداد هجیتن نیمضت لیبق زا یعقاوریغ ياه هدعو اب دادرارق داقعنا هب لکوم بیغرت ای هدنبیرف هلیسو هب تلاکو لیصحت زا يراددوخ ـ28

؛)جیار هجو زا ریغ( هب موکحم نیع ای هب  یعدم نیع زا يدصرد نازیم هب هلاکولا قح شریذپ زا بانتجا ـ29

؛دوشن عییضت لکوم زا عافد ناکما و اه تصرف هک يوحن هب ،لکوم زا عافد رد عقوم هب و بسانتم تامادقا ماجنا و هدنورپ ياوتحم زا عالطا يارب ،تاررقم دودح رد دوخ شالت يریگراک هب ـ30
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؛دنشاب هتشاد ییوجشناد و داتسا هطبار ،یگدیسر اب نامز مه ،هدنورپ هب هدننک یگدیسر یضاق و لیکو هک یتروص رد میقتسمریغ ای میقتسم تلاکو لوبق زا يراددوخ ـ31

؛تسا لکوم فرط زا يا هنیزه تخادرپ ای رما ماجنا مزلتسم هک يراطخا ای يأر غالبا زا سپ ،یضتقم قیرط ره هب يو هدنیامن ای لکوم هب يروف یناسر عالطا ـ32

؛نارگید دزن دوخ لکوم رارسا ياشفا مدع و يرادزار ـ 33

؛هدنورپ عوضوم رد لکوم ياوعد فرط اب يراکمه هنوگره ای یقوقح هرواشم هنوگره هئارا زا يراددوخ ـ34

؛ يزاجم ای و یقیقح ياضف رد نوناق ای عرش فالخ راتفر باکترا ای و یمالسا يروهمج ماظن ینابم هیلع رظنراهظا   ای غیلبت هنوگره زا بانتجا زین و ییاضق و یتلود عجارم و تاضق ،الکو ریاس هیلع ءوس غیلبت زا يراددوخ ـ35

؛ییاضق عجارم رد ددرت و روضح ماگنه رد طابضنا و مظن تیاعر زین و يرادا و ییاضق تاماقم نأش تیاعر و یتلود و ییاضق عجارم ریاس و هاگداد مظن لخم راتفر زا بانتجا ـ36

؛روکذم تاعالطا ای كرادم و دانسا ندوب عقاو فالخ هب ملع اب ،دنراد هلخادم تیاکش ای اوعد هب ییاضق یگدیسر رد يوحن هب هک یصاخشا ای سانشراک ،یضاق هب عقاو فالخ تاعالطا و كرادم و دانسا هئارا زا بانتجا ـ37

؛فراعتم تلهم رد باسح هیوست و تلاکو يافتنا زا سپ ،لکوم مان هب یلوصو ياه هدرپس و لاوما دادرتسا ـ38

؛تسا تلاکو تیثیح و نوئش فلاخم هک یلغش هب لاغتشا ای تلاکو نوئش فالخ هک يراتفر و لامعا باکترا مدع ـ39

 تروص هب هییاوکش و تساوخداد میدقت ای و ددجم لوبق و تلاکو زا يافعتسا ای و سانشراک ای رواد ای سرداد هجومریغ در ،یسرداد تاداریا حرط لیبق زا ،دوش یم ماجنا یسراد هلاطا روظنم هب هک يدمع تامادقا  ماجنازا  يراددوخ ـ40
؛ینوناق ياه هنیزه ظاحل زا صقان

 غالبا عقوم رد ای لکوم هیلع مکح رودص زا سپ دهاوخب ،دراد یهاوخ ماجرف ای رظندیدجت قح هک یلیکو هاگره ؛دوشن هسلج دیدجت بجوم هک يوحن هب ،تسا حرطم نآ رد هدنورپ هک یعجرم و لکوم هب دوخ يافعتسا یناسر عالطا ـ41
.دهد عالطا لکوم هب ار بتارم ،يأر غالبا زا زور جنپ فرظ رثکادح دیاب ؛دهد افعتسا ،یعطقریغ همانداد

 ای یقیقح صاخشا هیلع نامز مه يرواد ای هرواشم ای میقسمریغ ای میقسم تلاکو لوبق زا يراددوخ نینچمه وریغ هب لیکوت اب ای ًامیقتسم ،هدرک يرواد ای تواضق اه نآ رد ًالبق هک ییاه هدنورپ هب تبسن تلاکو لوبق زا يراددوخ ـ42
؛تساهنآ لیکو ای رواشم هک یتلودریغ ای یتلود زا معا یقوقح

؛ثلاث صاخشا ای دوخ قباس لکوم لباقم فرط زا تلاکو هب هاوخ ؛رگید تهج هب تلاکو ياضقنا ای لکوم فرط زا لزع ای افعتسا زا دعب ،عوضوم نامه رد ،يو ینوناق ماقم مئاق ای و دوخ قباس لکوم هیلع تلاکو لوبق زا يراددوخ ـ43

؛اهنآ اب يراکمه عطق خیرات زا لاس جنپ ات ،هدوب اهنآ رواشم ،دادرارق بجوم هب ای مدختسم هک یتلودریغ ای یتلود زا معا یقوقح صاخشا هیلع هرواشم ای تلاکو لوبق زا يراددوخ ـ44

 تاعالطا و هدوب اهنآ رواشم ،دادرارق بجوم هب ای مدختسم لیکو و دوش یم لیکشت ای هدش لیکشت یتلودریغ ای یتلود زا معا یقوقح صاخشا هیلع هک يا هدنورپ هب تبسن يرواد ای هرواشم  هنوگره ای ،تلاکو لوبق زا يراددوخ ـ45
؛دراد رایتخا رد ار هدنورپ نآ عوضوم

.تلاکو ءانثا رد تاهج نیا ثودح تروص رد افعتسا مدع ای و در تاهج زا یتهج نتشاد مغر هب تلاکو لوبق زا يراددوخ ـ46

.دنتسه عونمم ریغ هب لیکوت ای و نازومآراک و الکو ریاس اب كرتشم روط هب ای و هدنورپ هعلاطم يارب تلاکو لوبق زا معا مادقا هنوگره زا نکمم لکش ره هب ،دنرادن ار ییاضق هزوح کی رد تلاکو هزاجا نوناق بسح هک ییالکو ـ77هدام

.دشاب ینوناق  و یعرش نیزاوم تیاعر اب و تلاکو تلزنم ،لیکو نأش اب بسانم دیاب راک لحم و یتلود و ییاضق عجارم رد الکو ششوپ ـ78هدام

 نایرج زین و ینلعریغ هاگداد نایرج راشتنا ای هبحاصم نینچمه و دشاب یتامدقم تاقیقحت نایرج راشتنا ای هدش يدنب هقبط دانسا ياشفا نمضتم هک يوحن هب نانآ طسوت اه هناسر رد بلاطم راشتنا ای يرتسگداد يالکو هبحاصم ـ79هدام
 طسوت ،مکح تیعطق زا لبق ات یسرداد لحارم هیلک رد ،دشاب اهنآ یعامتجا و يرادا تیعقوم ای و يدرف تیوه ای و مهتم ای یکاش تاصخشم نایب نمضتم هک يوحن هب اه هناسر رد ینلع هاگداد رد حرطم هدنورپ شرازگ و یگدیسر
.تسا عونمم يرتسگداد يالکو

 ،اه نامزاس ،اه هناخترازو هیلک رد نآریغ و یماظتنا ،یماظن و يرادا لغاشم ،ییاضق کینورتکلا تامدخ رتافد يدصت ،قالط و جاودزا رتافد يرتفدرس ،یمسر دانسا يرتفدرس ،تواضق دننامه يرگید لغاشم هب هک ییالکو ـ 80هدام
 ار دوخ تلاکو هناورپ ،لاغتشا زا سپ زور هد فرظ رثکادح دیاب ،دنوش یم لوغشم ،يدادرارق ،ینامیپ ،یمسر روط  هب يروشک تامدخ تیریدم نوناق 5 هدام عوضوم ییارجا ياه هاگتسد و ،تلود هب هتسباو ،یتلود ياه تکرش و تاسسؤم
 ،هدام نیا دافم يارجا مدع تروص رد .تسا لاقتنا لباق دیدج لاغتشا لحم هب تاررقم ربارب دارفا نیا یگتسشنزاب همیب هقباس هناورپ میلست تروص رد .دنیامن مالعا ًابتک تلاکو هب لاغتشا زا ار دوخ فارصنا  ای و دننک عیدوت نوناک هب
.دنتسه ینثتسم هدام نیا مکح زا یلاع شزومآ تاسسوم اه هاگشناد یملع تایه ياضعا .دوش یم عاجرا نوناک یماظتنا عجرم هب هناورپ لاطبا تهج نوناک سییر طسوت بتارم

 هناورپ دروم بسح ،روکذم لغاشم هب لاغتشا همادا تروصرد و هداد قیبطت ررقم طیارش اب ار دوخ تیعضو دیاب همان نییآ نیا غالبا زا سپ هام هس فرظ رثکادح ،دنراد لاغتشا هدام نیا رد روکذم لغاشم زا یکی هب هک ییالکو ـ هرصبت
.دش دهاوخ راتفر قوف هدام ریخا تمسق قبط تروصنیاریغ رد .دنیامن میلست نوناک هب ار دوخ هناورپ ،تلاکو زا فارصنا مالعا نمض ای و عیدوت ار دوخ
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 لکوم لابق رد هک یتادهعت و ینایرج ياه هدنورپ فیلکت دیاب هناورپ عیدوت زا لبق لیکو .تسا دیدمت لباق هبترم کی رثکادح هرود نیا .تسا عنامالب لبق هدام طیارش ققحت تروص رد و هلاسراهچ هرود کی يارب هناورپ عیدوت ـ 81هدام
 زا فارصنا ای هناورپ دادرتسا ياضاقت زور هد فرظدیاب لیکو و دوش یمن دیدمت عیدوت تدم ،عیدوت مود هرود ندش يرپس زا سپ.دش دهاوخ درتسم هریدم تأیه تقفاوم اب و لیکو تساوخرد تروص رد ،هدش عیدوت هناورپ .دنک نیعم ،دراد
 نییآ نیا غالبا زا لبق هک ییالکو .دوش یم لطاب یماظتنا هاگداد مکح هب تلاکو هناورپ ،عیدوت هرود نایاپ زا دعب لیکو يوس زا فارصنا ای دادرتسا فیلکت نییعت مدع تروص رد .دنک مالعا نوناک هب حیرص روط هب ار يرتسگداد تلاکو
 رد .دنیامن مادقا رابتعا دیدمت هب تبسن ،هناورپ تفایرد زا سپ و هدومن تبث نوناک رد ار دوخ هناورپ دادرتسا تساوخرد هام شش فرظ رثکادح دنفلکم ،دنتسه جراخ لبق هدام لغاشم لومش زا و دنا هدرک میلست ای عیدوت ار دوخ هناورپ ،همان
.تسا تاررقم ربارب ددجم شریذپ هب طونم ،تلاکو هناورپ ددجم رودص و یقلت تلاکو زا فرصنم تروصنیاریغ

 ای نوناک رومأم ای هناماس قیرط زا غالبا هک يوحن هب دنک تبث انث هناماس رد و هداد عالطا نوناک هب نشور و حیرص روط هب ،تلاکو هب لاغتشا لحم اب قباطم ار دوخ هاگتماقا و یکینورتکلا تسپ یناشن تسا فلکم لیکو ـ 82هدام
.دهد عالطا نوناک هب ًابتک زور هد فرظ ار دیدج لحم یناشن دیاب لحم رییغت تروص رد .دوش ماجنا تسپ ای يرتسگداد

.دیامن یم تبث ،تلاکو هناورپ رد جردنم لاغتشا لحم اب قباطم ار روکذم یناشن هییاضق هوق  تاعالطا يروانف و رامآ زکرم ـ هرصبت

 رد .دوش یم ماجنا 1395/5/24 بوصم یتارباخم و يا هنایار ياه هناماس زا هدافتسا هوحن همان نییآ هلمج زا کینورتکلا غالبا  هب طوبرم طباوض ای یندم یسرداد نییآ نوناق تاررقم ربارب نوناک يوس زا یلاسرا قاروا هیلک غالبا ـ 83هدام
 اهنآ تیؤر ای قاروا نتفرگ زا بطاخم لیکو هک يدراوم رد .دوش یم دیدجت غالبا ،هدیسرن دصقم هب قاروا هک دوش تباث هچنانچ .دوش یم بوسحم هدش غالبا ،تسپ رتفد هب میلست خیرات زا زور هد فرظ ،تسپ قیرط زا لاسرا دراوم
.دوش یم بوسحم هدش غالبا قاروا ،دنک عانتما

.دننک یم مادقا الکو هب قاروا غالبا تهج  زاین دروم ياه هناماس ریاس و کینورتکلا غالبا هناماس داجیا هب تبسن همان نییآ نیا غالبا خیرات زا هام شش فرظ اه نوناک ـ هرصبت

 زا کیره رد هلاکولا قح نازیم هک دشاب يا هنوگ هب دیاب هناماس .دهد یم اقترا و هعسوت یصاصتخا هناماس رد ار یکینورتکلا ياهتخادرپ و الکو یلام دادرارق تبث یکینورتکلا راکزاس هییاضقهوق تاعالطا يروآ نف و رامآ زکرم ـ 84هدام
 هظحالم لباق ییاضق عجرم و ربمت لاطبا لوئسم طسوت و دشاب هتشاد دوجو هلحرم ره رد یتایلام ربمت لاطبا زین و نآ تخادرپ هوحن و یسرداد هداعا و یهاوخ ماجرف ،رظندیدجت ،يودب یگدیسر رد تلاکو ،هدنورپ هعلاطم زا معا لحارم
.دوب دهاوخ یتایلام ربمت لاطبا و دادرارق رد جردنم یلام تاعالطا جارختسا روظنم هب ییاضق تامدخ هناماس رد لیکو ییاسانش يانبم ،یکینورتکلا دادرارق هناماس طسوت دادرارق ره يارب هدش رداص ياتکی هسانش .دشاب

 زئاح کی هیاپ يالکو زا یکی تسایر اب یسرزاب و تراظن هرادا ،يرتسگداد يالکو رد هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام رد ررقم طیارش رارمتسا نیمضت و اهنآ ینوناق فیلاکت ماجنا و الکو رب نوناک یتراظن هفیظو ماجنا روظنم هب ـ 85هدام
:دنک یم مادقا نوناک سییر عاجرا اب و لیکشت ریز فیاظو حرش اب ،هریدم تأیه باختنا هب ،هریدم تأیه رد تیوضع طیارش

؛هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام رد ررقم طیارش رارمتسا و تلاکو بصنم نوئش تیاعر و همان نییآ نیا رد جردنم فباظو ماجنا ثیح زا الکو راتفر یسررب ـ1

؛دشاب رثؤم دروم نیا رد هک يرگید مادقا عون ره و تافلخت عوقو زا يریگشیپ ياه هرود يرازگرب تهج شزومآ نویسیمک اب يراکمه ـ 2

؛يزاجم و یقیقح ياضف رد الکو راتفر ءوس صوصخرد شرازگ هیهت ـ3

؛تاررقم و نیناوق تیاعر اب تلاکو نأش تیاعر مدع و زاجمریغ زکرمت هلمج زا یماظتنا تافلخت بیقعت صوصخرد یماظتنا نارایداد ای ناتسداد يوس زا یعاجرا دراوم ماجنا ـ4

؛حالص يذ عجارم هب دنیامن یم تلاکو رما هب رهاظت هک یقوقح تاسسؤم و صاخشا هب عجار شرازگ هئارا و یسررب ـ 5

.نوناک سییر هب نآ شرازگ هئارا و یماظتنا یکاش ياراد یتامکاحم ياه هدنورپ زا شرازگ هیهت ـ 6

 نیا تاررقم اب قباطم يدعب مادقا تهج شرازگ هئارا و عوضوم یسررب روتسد نوناک یسرزاب و تراظن هرادا هب تسا فلکم ،دوش علطم لیکو يوس زا تلاکو هزوح تاررقم تیاعر مدع زا يوحن ره هب نوناک سییر هک یتروصرد ـ1هرصبت
.دهدب ار همان نییآ

.دشاب یمن عوضوم نامزمه بیقعت تهج یماظتنا ناتسداد ینوناق مادقا زا عنام نوناک یسرزاب و تراظن هرادا تامادقا ـ2هرصبت

.دهد یم عالطا یماظتنا ناتسداد هب ار عوضوم نامزمه یسرزاب و تراظن هرادا سییر ،دشاب یماظتنا فلخت قادصم لیکو راتفر هک یتروص رد ـ3هرصبت

 هدهاشم لیکو زا یفلخت ییاضق هزوح سییر ای و ناتسرهش بالقنا و یمومع ناتسداد ای ناتسا زکرم ناتسرهش بالقنا و یمومع ناتسداد  ای ناتسا يرتسگداد لک سییر هک یتروص رد ،لالقتسا هحیال 15 هدام يارجا رد ـ 86هدام
  هنع یکتشم تایعافد عامتسا و قیقحت زا سپ روبزم يارسداد هک یتروصرد .دنک یم مالعا ار هجیتن و یگدیسر عوضوم هب تیروف هب یماظتنا يارسداد .دنهد یم عالطا یماظتنا يارسداد هب ًابتک ار بتارم ،دشاب بیقعت لباق هک دننک
 ماقم نیا هچنانچ .دهد یم عالطا ناتسا زکرم ناتسرهش بالقنا و یمومع ناتسداد هب لیلد رکذ اب ار دوخ رظن ،تروص نیاریغ رد و دنک یم لاسرا یماظتنا هاگداد دزن تساوخرفیک رودص اب ار هدنورپ ،دهد صیخشت بیقعت لباق ار عوضوم
.دیامن ذاختا ار یضتقم میمصت و یگدیسر تعرس هب تسا فظوم یماظتنا هاگداد .دنک یم اضاقت ار عوضوم هب یگدیسر یماظتنا هاگداد زا ًاسأر ،دوشن میلست یماظتنا يارسداد رظن  هب ییاضق

 هب دروم بسح ار بتارم ،دوخ ینوناق فیلاکت ماجنا رب هوالع ،دننک هدهاشم لیکو زا یفلخت دوخ ینوناق فیاظو ياتسار رد تاضق زا کی ره هچنانچ 1390/7/17 بوصم ،تاضق راتفر رب تراظن نوناق 15 هدام 9 دنب يارجا رد ـ 87هدام
.دننک یم مالعا ناتسا يرتسگداد لک سییر ای ییاضق هزوح سییر ای ناتسداد

 هب عاجرا تهج ار بتارم ،دوش علطم وحن ره هب لیکو طسوت فلخت باکترا زا ،تسا هدش ضیوفت يو هب هدام نیا رد هییاضق هوق سییر رایتخا هک یماقم ره ای هییاضق هوق سییر هاگره ،لالقتسا هحیال 16 هدام يارجا رد ـ 88هدام
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.دنک یم عاجرا یماظتنا هاگداد هب ار عوضوم میقتسم روط هب وً اروف نوناک سییر .دنک یم مالعا نوناک سییر هب ،یماظتنا هاگداد

 رد ررقم طیارش لاوز هلمج زا تاهج زا یتهج هب ،نوناک هریدم تأیه سییر ای تسا هدش ضیوفت يو هب هدام نیا رد هییاضق هوق سییر رایتخا هک یماقم ره ای هییاضقهوق سییر هک یتروصرد ،لالقتسا هحیال 18 هدام يارجا رد ـ 89هدام
 تروص  رد .دنک یم یگدیسر تساوخرد نیا هب هام کی فرظ رثکادح روکذم هاگداد .دهاوخ یم ار لیکو قیلعت یماظتنا هاگداد زا ،دنادن  تحلصم هب تلاکو هب ار لیکو لاغتشا ،فلخت ای مرج باکترا ای هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام
.تسا یلاع هاگداد رد ضارتعا لباق ،روکذم تاماقم يوس زا زین قیلعت مدع يأر .دراد یهاوخرظندیدجت قح قلعم لیکو .تسا ارجا لباق يأر نیا ،قیلعت رب يأر رودص

 قیلعت مدع ای قیلعت رب يأر رودص تروص رد .دنک تساوخرد ار بیقعت دروم لیکو قیلعت یماظتنا هاگداد  زا تسا فلکم نوناک سییر ،هریدم تأیه ياضعا زا رفن شش تساوخرد تروص رد ،لالقتسا هحیال 18 هدام يارجا رد ـ90هدام
.دوش یم لمع همان نییآ نیا 89 هدام قباطم

 ای و ناسرداد ،نوناک هریدم تأیه ياضعا زا یکی فیاظو هب طوبرم روما رد ،تسا هدش ضیوفت يو هب هدام نیا رد هییاضق هوق سییر رایتخا هک یماقم ره ای هییاضق هوق سییر هک يدراوم رد ،لالقتسا هحیال 21 هدام يارجارد ـ91هدام
 لک ناتسداد .دنک یم  مالعا روشک لک ناتسداد هب یگدیسر تهج ار بتارم ،هناورپ ذخا تیفیک نوناق 4 و 2 داوم رد ررقم طیارش لاوز رب ینبم یتاراما و نیارق دوجو تروص رد ای دننک هدهاشم یفلخت  الکو یماظتنا هاگداد ناتسداد
.دنک یم لاسرا یلاع هاگداد دزن یگدیسر يارب ار هدنورپ ،تسناد زرحم ار فلخت هک یتروص  رد و قیقحت تیروف هب روشک

.دننک یم یگدیسر تبون زا جراخ و يروف لالقتسا هحیال 21 و 18 ،16 داوم  عوضوم قیلعت ياضاقت ای فلخت هب یگدیسر دراوم هیلک رد دروم بسح یلاع هاگداد و یماظتنا هاگداد ـ هرصبت

 ار بتارم دروم بسح دنناوت یم ،دننک هدهاشم ار يرادا و ییاضق تاماقم يوسزا نآ ریاظن و يدنورهش قوقح يارجا مدع ،تاررقم ضقن ،دوخ یتلاکو فیاظو هزوح رد هک الکو زا کیره تاضق راتفر رب تراظن نوناق يارجا رد ـ92هدام
.دننک یگدیسر تساوخرد و سکعنم تاضق یماظتنا يارسداد هب موزللادنع و ییاضق هزوح سییر هب

:دنک قیوشت ار لیکو ریز دراوم رد هلمج زا ،سکع و تاصخشم جرد اب و نوناک یناسر عالطا هاگیاپ و هلجم رد لیکو یفرعم قیرط زا دناوت یم نوناک هریدم تأیه ـ93هدام

؛شزاس و حلص داجیا و یحالصا هسلجتروص میظنت هب مامتها ـ1

؛يریخست و یتدضاعم نیلکوم يارب قح قاقحا هب مامتها ـ2

؛یملع ربتعم تالاقم نیودت و یقوقح راثآ همجرت ای و فیلأت ـ3

؛تدضاعم هرادا هلمج زا ،نوناک ياه ناگرا اب دیفم و رثوم يراکمه ـ 4

.هیریخ و داهن مدرم ياه نامزاس رد ناگیار يا هرواشم تامدخ هئارا ـ 5

:یماظتنا هاگداد و ارسداد :متفه شخب

.دنوش یم باختنا لاس ود تدم يارب هریدم تأیه طسوت ،هریدم تأیه رد تیوضع طیارش ياراد کی هیاپ يالکو نایم زا اه نوناک مامت رد يو نانواعم و یماظتنا ناتسداد ـ94هدام

.دنوش یم باختنا نوناک هریدم تأیه طسوت لاس ود تدم يارب و دنشاب هتشاد ار هریدم تأیه رد تیوضع طیارش دیاب لدبلا یلع و یلصا ناسرداد زا معا یماظتنا هاگداد ناسرداد ـ95هدام

 یم عاجرا هاگداد بعش زا کی ره هب نوناک سییر فرط زا یگدیسر يارب اه هدنورپ ،تروص نیا رد ؛دشاب ددعتم بعش ياراد تسا نکمم یماظتنا هاگداد .تسا هاگداد سرداد ناونع هب لیکو هس زا بکرم یماظتنا هاگداد ره ـ96هدام
.دوش

 كالم یبسن تیرثکا مود  هبترم رد ،دیاین تسد هب روکذم تیرثکا لوا راب رد رگا .دیآ یم لمع هب هسلج رد رضاح ءاضعا موسود تیرثکا هب و یفخم يار هب هریدم تأیه فرط زا ناسرداد و نینواعم و یماظتنا ناتسداد باختنا ـ97هدام
.تسا

 ،هقباس و نس يواست تروص رد و تشاد دهاوخ ار تسایر تمس ،یلصا سرداد نیرت نسم ،تلاکو هقباس يواست تروص رد .دراد ار یماظتنا هاگداد تسایر تمس ،تسا رتشیب وا تلاکو هقباس هک یسک ،یلصا ناسرداد نیب زا ـ98هدام
.دننک یم نییعت ار یماظتنا هاگداد سییر ،دوخ نیب زا یلصا ناسرداد

 ارسداد رد تاقیقحت يدصتم هک يدروم رد ،هوالع  هب .تسا ررقم ناسرداد يارب ،یندم  روما رد بالقنا و یمومع ياه هاگداد یسرداد نییآ نوناق رد هک تسا نامه ،یماظتنا ناسرداد و يو نانواعم ،ناتسداد عانتما و در دراوم ـ99هدام
.دیامن عانتما یگدیسر و قیقحت زا دیاب ،دشاب ییوجشناد و داتسا هطبار اهنآ لیکو ای هنع یکتشم ای یکاش و يو نیب ای دشاب نیفرط زا یکی لیکو کیرش ای هنع یکتشم ،یکاش لیکو ،یماظتنا هاگداد سرداد ای و

 رگا و دهد یم ماجنا ار ناتسداد هفیظو دروم نآ ردً القتسم لوا نواعم ،دشاب یگدیسر زا عونمم یماظتنا ناتسداد رگا و دوش یم عاجرا رگید نواعم ای رایداد هب یگدیسر ،دشاب یگدیسر زا عونمم تاقیقحت يدصتم هک یتروص رد ـ100هدام
. داد دهاوخ ماجنا ار ناتسداد هفیظو سییر باون زا یکی ،دشاب عونمم مه لوا نواعم
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 ياج هب هریدم تأیه  ،دشابن رگید هبعش رگا و دوش یم لیمکت رگید هبعش ناسرداد زا ،دشابن یگدیسر يارب یفاک هدع رگا و دیامن یم تلاخد یگدیسر رد لدبلا یلع سرداد ،یلصا سرداد ندوب عونمم ای تبیغ تروص رد ـ101هدام
.دنیامن تلاخد یگدیسر رد هک دیامن یم نییعت لدبلا یلع تیوضع ناونع هب ار يرگید صاخشا ،طیارش دجاو صاخشا نیب زا عونمم و بئاغ صاخشا

 هب و جرد سلجمتروص رد یهافش تیاکش و دش دهاوخ هداتسرف یماظتنا ناتسداد دزن و دوش یم هداد دیسر و تبث نوناک رتفد رد یبتک تیاکش ؛دشاب یهافش ای یبتک تسا نکمم ،الکو راتفر و قالخاو تافلخت زا تیاکش ـ102 هدام
.دیامن یم هدیقع راهظا و یگدیسر تایاکش هب تبسن  نارایداد ای نانواعم زا یکی هلیسو هب ای ًاصخش یماظتنا ناتسداد .دسر یم یکاش ءاضما

.دیامن هدیقع راهظا هدرک یگدیسر عوضوم هب دیاب ارسداد و دنک یم عاجرا یماظتنا يارسداد هبً اروف ،دهد صیخشت هجوت لباق ار نآ و دسرب نوناک سییر هب لیکو راتفر و قالخا ءوس ای فلخت هب عجار یعالطا قیرط ره زا ـ103هدام

 هجوم رذع .دنک یم میمصت ذاختا هدنورپ تایوتحم ساسا رب ،دوشن رضاح هجوم رذع نودب هنع یکتشم و دنک راضحا ار وا و دنادب مزال تقیقح فشک و حیضوت يادا يارب ار هنع یکتشم روضح یماظتنا ناتسداد هک یتروص رد ـ104هدام
.دوش هداد تاقیقحت يدصتم هب یگدیسر يارب هدش نییعت تلهم رد نآ لیلد همیمض هبً ابتک دیاب

:دوش یم رداص بیقعت یفوقوم رارق ریز دراوم رد ـ105هدام

؛هنع یکتشم نونج ای توف ـ1

؛موتخم رما رابتعا ـ2

؛نامز رورم لومش ـ3

.ینوناق تازاجم خسن ـ4

 یماظتنا ناتسداد نیب هک یتروص رد .درک دهاوخ رداص یضتقم رارق ،تروص نیاریغ رد .دتسرف یم یماظتنا هاگداد هب و رداص یماظتنا تساوخرفیک ،دشاب هتشاد بیقعت رب هدیقع هک یتروص رد ،یگدیسر زا سپ یماظتنا ناتسداد ـ106هدام
.تسا عبتم ناتسداد رظن ،دوش لصاح فالتخا همان نییآ ای نوناق اب عوضوم قیبطت ای بیقعت رد ،تسا تاقیقحت يدصتم هک یماظتنا رایداد ای وا نواعم و

 نیا رد .دننک میلست یماظتنا يارسداد هب ار دوخ ضارتعا ،غالبا خیرات زا زور هد فرظ دیاب ،دنشاب ضرتعم رارق هب هچنانچ نوناک سییر و یکاش .دوش یم غالبا نوناک سییر و نیفرط هب بیقعت یفوقوم و بیقعت عنم رارق ـ107هدام
 دروم رارق ،دهد صیخشت بیقعت لباق ار عوضوم روکذم هاگداد هک یتروص رد .دنک یم دییأت ار نآ ،تسناد حیحص ار رارق هک یتروص رد یماظتنا هاگداد .دوش یم هداتسرف یماظتنا هاگداد هب ضارتعا هب یگدیسر يارب هدنورپ ،تروص
.دنک یم رداص یضتقم يار یگدیسر زا سپ و هدرک ضقن ار ضارتعا

 .دسر یم زین یماظتنا ناتسداد عالطا هب ،نیفرط توعد رب هوالع و نییعت یگدیسر تقو ،هدنورپ ندوب هدامآ تروص رد یماظتنا هاگداد ،دنراد اضاقت قح هک یصاخشا فرط زا یگدیسر ياضاقت ای تساوخرفیک عاجرا زا سپ ـ108هدام
.دوش یم لاسرا ،بیقعت دروم لیکو همان توعد هارمه هب زین اضاقت ای تساوخرفیک ریوصت

 .تسین يار رودص و یگدیسر عنام ،ناگدش توعد زا کی ره روضح مدع .دهد یم يار و هدرک یگدیسر ،بیقعت دروم لیکو و یکاش ،يو هدنیامن ای یماظتنا ناتسداد تاحیضوت عامتسا زا سپ یماظتنا هاگداد ،ررقم تقو رد ـ109هدام
.دوش یم بوسحم يروضح لاح ره رد ،یگدیسر تقو غالبا تروص رد هاگداد يار

.تسا يأر حالصا هب زاجم ،یندم یسرداد نییآ تاررقم ربارب ،یماظتنا هاگداد ـ هرصبت

 دیاب قیلعت تساوخرد دروم رد و دنک نییعت اضاقت دروم زا رتدیدش تازاجم ،فلخت ناونع حالصا اب دناوت یم ،فلخت توبث تروص رد و دهدب يأر و هدرک یگدیسر دوش یم عاجرا هک یتاعوضوم هب تبسن دیاب یماظتنا هاگداد ـ110هدام
.دهدب يأر ،هدرک یگدیسر تبون زا جراخ

 هاگداد هب ار هدنورپ ،دیدج رظنراهظا نودب و عفر ار صیاقن ،هاگداد رظن ساسارب ارسداد .دهاوخب یماظتنا يارسداد زا ار اهنآ عفر ،صقن دراوم نییعت نمض دناوت یم ،دنک هدهاشم هدنورپ رد یصیاقن ،یماظتنا هاگداد هک یتروص رد ـ111هدام
.دنک یم هداعا

:تسا یلاع هاگداد رد یهاوخرظندیدجت لباق ریز صاخشا يوس زا ،غالبا خیرات زا زور هد فرظ یماظتنا هاگداد ءارآ ـ112هدام

؛ءارآ هیلک هب تبسن یصوصخ یکاش ـ1

؛رتالاب و راهچ هجرد یماظتنا تازاجم ماکحا و بیقعت یفوقوم رارق و تئارب ءارآ هیلک هب تبسن یماظتنا ناتسداد و نوناک سییر ـ2

؛لالقتسا هحیال 18 و 16 داوم يارجا رد قیلعت ياضاقت در زین و هرداص يارآ هیلک هب تبسن  همان نییآ نیا 89 و 88 داوم رد روکذم تاماقم ـ3

؛رتالاب و راهچ هجرد تازاجم ماکحا هب تبسن هیلع موکحم ـ4
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.دنک یم دییأت ار هتساوخ رظندیدجت مکح الاو رداص یضتقم مکح ،یهاوخرظندیدجت شریذپ تروص رد ،هدرک یگدیسر رظندیدجت تساوخرد هب یلاع هاگداد ـ113هدام

:دهدب یعطق مکح هدننک رداص هاگداد هب یسرداد هداعا تساوخرد دناوت یم ریز دراوم رد ،دشاب هدشن ای هدش ارجا مکح هکنآ زا معا رتالاب و راهچ هجرد تازاجم عوضوم یعطق ماکحا هیلع موکحم ـ114هدام

.تسا هدوب یماظتنا مکح رودص دنتسم دوهش تداهش ای روکذم دانسا يدراوم رد ،دوهش تداهش ندوب عقاو فالخ ای و كرادم و دانسا ندوب یلعج رب رئاد یعطق مکح رودص ـ1

.تسا هدوب یماظتنا مکح رودص دنتسم ،يرفیک تیموکحم مکح هک يدراوم رد يو یعطق تئارب و لیکو يرفیک تیموکحم مکح ضقن ـ2

.تسا قوف ياهدنب عوضوم ،ییاضق یعطق مکح غالبا زا سپ هام کی ،تساوخرد میلست تلهم ـ هرصبت

.تسا تاضق یماظتنا رظندیدجت یلاع هاگداد ای یلاع هاگداد رد یهاوخرظندیدجت لباق دروم بسح ،یسرداد هداعا هب هدننک یگدیسر هاگداد يوس زا یماظتنا تیموکحم مکح ضقن ـ115هدام

.دهد فیفخت هجرد کی ار تازاجم دناوت یم ،هیلع موکحم ياضاقت هب انب یعطق مکح هدننکرداص هاگداد ،تیموکحم یعطق مکح رودص زا سپ یکاش تیاضر تروصرد ـ116هدام

 هداتسرف لک ناتسداد دزن هدنورپ فلخت زارحا تروص رد و تسا هریدم تئیه ناش فیاظو ماجنا هب عجار اهنویسیمک و بعش ياضعا و ءاسؤر و يو نانواعم و یماظتنا ناتسداد،یماظتنا هاگداد ناسرداد زا یماظتنا تیاکش عجرم ـ117هدام
 رد ار هدنورپ فلخت زارحا تروص رد یسررب زا سپ هک تسا روشک لک ناتسداد  اهنآ فیاظو  هب عجار ،هریدم تأیه ياضعا زا کی ره زا یماظتنا تیاکش عجرم .دوش لمع نوناک لالقتسا هحیال 21 هدام رد ررقم بیترت هب هک دوش یم
.دنک یم لاسرا یلاع هاگداد هب روکذم هدام يارجا

  هک یتروص رد .تسین یماظتنا هاگداد و ارسداد رد یماظتنا هبنج هب یگدیسر زا عنام ییاضق عجرم رد بیقعت یفوقوم ای عنم رارق ای تئارب يار رودص ،ساسا نیمه رب و تسین يرفیک یگدیسر هب طونم یماظتنا یگدیسر ـ118هدام
.دش  دهاوخ ییاضق عجارم رد يرفیک هبنج زا غارف هب لوکوم یماظتنا یگدیسر ،دشابن نکمم یماظتنا هبنج زا يرفیک هبنج کیکفت

.دنک مالعا حلاص ییاضق  عجرم هب هیضق بیقعت تهج ار بتارم تسا فظوم ،دوش لیکو هیحان زا یمرج باکترا هجوتم یگدیسر نیح رد یماظتنا هاگداد ای ارسداد  هک یتروص رد ـ هرصبت

:یماظتنا ياه تازاجم و تافلخت :متشه شخب

:تسا ریز تاجرد بیترت هب یماظتنا ياه تازاجم ـ119هدام

؛هدنورپ رد جرد نودب یبتک خیبوت ـ1

؛هدنورپ رد جرد اب یبتک خیبوت ـ2

؛نوناک یناسر عالطا هاگیاپ و هلجم ،هدنورپرد جرد اب یبتک خیبوت ـ 3

؛تلاکو هیاپ لزنت ـ 4

؛لاس هس ات هام هس تدم هب تلاکو زا تقوم تیعونمم ـ 5

.تلاکو زا مئاد تیمورحم و هناورپ لاطبا ـ 6

 لامعا رد نوناک سییر رایتخا .دوشیم لامعا یماظتنا ناتسداد داهنشیپ هب ای نوناک سییر فرط زا هک تسا ود و کی هجرد ،دنک یم نییعت يرتسگداد يالکو يارب نوناک هک یتاماظن و تاررقم زا فلخت یماظتنا تازاجم ـ120هدام
.دشاب یمن 2و1 هجرد ياهتازاجم نییعت  يارب یماظتنا هاگداد تیحالص زا عنام هدام نیا رد ررقم ياهتازاجم

:دش دهاوخ موکحم 2 هجرد یماظتنا تازاجم هب ،دوش ریز ياهراتفر زا کی ره بکترم هک یلیکو ره ـ121هدام

؛دهدن عالطا نوناک هب ًابتک زور هد فرظ ار دیدج لحم یناشن لحم رییغت تروص رد و دنکن مالعا نوناک هب نشور و حیرص روط هب ،تلاکو هب لاغتشا لحم اب قباطم ار دوخ هاگتماقا و یکینورتکلا تسپ یناشن ـ1
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 دروم رد ای دنکن تیؤر و لوبق ،هئارا ضحم هب ،دوش یم غالبا هناماس قیرط زا ای دوش یم هئارا نوناک ای تسپ رومام هلیسو هب هک ار يأر و تساوخرفیک ریوصت ،هیراطخا ،همان زا معا نوناک زا هدش هداتسرف قاروا هیلک هک یتروص رد ـ2
؛دهدن دیسر ،نوناک ای تسپ رومام هلیسو هب یلاسرا قاروا

؛دوش یم مالعا لیکو هب روضح ترورض هک يدراوم رد یماظتنا هاگداد و ارسداد رد روضح زا يراددوخ نینچمه و هحیال میدقت قیرط زا یماظتنا هاگداد و ارسداد رد ،هدش نییعت دعاومرد یماظتنا تامالعاو اه تیاکش هب خساپ مدع ـ3

 زاریغ یلغش قباوس و نیوانع جرد تروص رد زین و دشاب عوبتم نوناک مان و هناورپ هرامش ،یکینورتکلا تسپ ،نفلت هرامش ،رتفد یناشن ،یگداوناخ مان ،مان يواح هک دوخ گربرس زا هدافتسا نودب دوخ فیاظو هب طوبرم تابتاکم ماجنا ـ4
؛دوخ یتلاکو فیاظو هب طوبرم تابتاکم و گربرس رد تلاکو

؛دوش یم رازگرب يا هرود تروص  هب نوناک يوس زا الکو یلمع و یملع ياقترا روظنم هب هک یملع و یشزومآ ياه همانرب رد تکرش مدع ـ 5

 سپ لاس 10 ات نالکوم يواعد قباوس يرادهگن  مدع زین و دشاب لکوم يارب هدش ماجنا تامادقا هیلک يواح هک يوحن هب لکوم ره يارب  یکینورتکلا ای یکیزیف تروص هب هدنورپ لیکشت مدع و مظنم یناگیاب و تبث رتفد نتشادن ـ 6
؛یتلاکو هدنورپ ندش هموتخم زا

؛قیلعت تروص رد نوناک هب دوخ ییاسانش تراک و هچرتفد ،تلاکو هناورپ يروف لیوحت مدع ـ7

.ییاضق عجارم رد روضح ماگنه رد طابضنا و مظن تیاعر مدع ـ 8

:دوش یم موکحم 3 هجرد یماظتنا تازاجم هب ،دوش ریز ياهراتفر زا یکی بکترم هک یلیکو ره ـ122هدام

؛دوخ رتفد رد یعرش و ینوناق نیزاوم تیاعر رب تراظن مدع ای و لیکوریغ دارفا اب رتفد هرادا رد تکراشم ای بسانمان لحم رد تلاکو رتفد ندرک ریاد ـ1

 تبث هناماس رد یلام دادرارق تبث مدع ای و دیسر ذخا لابق رد لکوم هب یلام دادرارق و همانتلاکو زا يا هخسن میلست  مدع ای و هلاکولا قح قیقد غلبم و خیرات جرد اب و لماک و قیقد وحن هب لکوم اب یلام دادرارق و همانتلاکو میظنت مدع ـ2
؛ییاضق عجرم هب   یلام دادرارق و همانتلاکو زا يا هخسن میلست  مدعای الکو یلام دادرارق

؛لکوم هب دانسا لوصا تفایرد دیسر میلست مدع ـ3

 رگید هب و دوشن رضاح ،هدش غالبا رتدوز نآ تقو هک یهاگداد رد ،اه هاگداد ریاسرد و دنکن تیاعر ار يرفیک ییاضق عجرم رد روضح مدقت ،دشابن نکمم روبزم تاقوا نیب عمج و دوش توعد ییاضق عجرم دنچ ای ود هب هک یتروص رد ـ4
؛دنکن تیاعر ییاضق عجرم دنچ رد نامزمه توعد نامز رد ار تلاکو نوناق 28 هدام دافم یلک روط هب و دتسرفن هحیال اه هاگداد

 رد مادقا  و دوخ تارایتخا زا هدافتسا هب يداقتعا ،يزاربا هلدا هب هجوت اب هک يدراوم رد و ؛یهاوخرظندیدجت ای یهاوخاو ،یسانشراک هیرظن هب ضارتعا دننام ،هدش عقاو لیکوت دروم هک دوخ ینوناق تارایتخا زا عقوم هب هدافتسا مدع ـ 5
.دشاب هدرکن تفایرد یبتک تقفاوم و هدادن عالطا وا روما هدنیامن ای لکوم هب ،دشاب هتشادن روکذم دراوم

 لکوم روما يریگیپ مدع ای فراعتم تدم رد یتلاکو هفیظو ماجنا مدع تروص رد ای و دتفا ریخأت هب هاگداد راک وا روضح مدع هطساو هب و دوشن رضاح هاگداد رد هجوم رذع نودب ،تسا یمازلا هاگداد رد روضح نوناق قبط هک یتروص رد ـ 6
؛دوش عییضت لکوم زا عافد ناکما و تصرف ای لکوم قح هک يوحن  هب ،لکوم يوس زا تادهعت ماجنا و تلاکو لوبق زا سپ لکوم قوقح زا عافد مدع ای و ینوناق ریذاعم نودب

؛یگدیسر لحارم زا کی ره رد نیفرط نیب شزاس و حلص رارقتسا زا تعنامم ـ7

؛يرادا و ییاضق تاماقم نأش تیاعر مدع و یتلود عجارم و هاگداد مظن رد لالخا ـ 8

؛دهد رارقریغ رایتخا رد ار دوخ ياضما دیفس همانتلاکو قاروا هک یتروص رد ـ9

؛تسا هتفاین روضحررقم دعاوم رد نوناک یماظتنا عجارم و ییاضق عجارم رد  هک يدراوم رد ،رذع نایب رد عقاو فالخ راهظا ـ 10

؛اضقنا خیرات زا لاس کی ات هام شش زا شیب هناورپ رابتعا دیدمت زا يراددوخ ـ11

؛نآ دیدمت نودب و هناورپ رابتعا تدم ياضقنا زا دعب تلاکو  لوبق ای ماجنا ـ12

؛دریذپب ،تسا عونمم اهنآ رد تلاخد زا هک ار ییاه هدنورپ تلاکو ،يزومآراک موس هلحرم رد ای و هدرک هلخادم تلاکو رما رد ،نآ هب طوبرم يدیدمت ياه هرود و يزومآراک ییادتبا هام تشه رد هچنانچ ـ13
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؛دیامن صاخشا تفلاخم ای تقفاوم رد غیلبت هب مادقا ،هریدم تأیه باختنا يارب یمومع تأیه هسلج زا لبق تعاس راهچ و تسیب زا هک یتروص رد ـ14

.يریخست ای یتدضاعم یتلاکو فیاظو بولطم ماجنا مدع ای نوناک يوس زا هدش عاجرا یتدضاعم ای يریخست تلاکو شریذپ مدع ـ15

:دش دهاوخ موکحم 4 ای 3 هجرد  یماظتنا تازاجم هب  ،دوش ریز تافلخت زا یکی بکترم هک یلیکو ره ـ123هدام

؛ررقم دعوم رد يرتسگداد يالکو تیامح قودنص و نوناک هب تبسن دوخ یلام تادهعت يافیا  مدعو ینوناق تایلام تخادرپ مدع ـ1

؛دوش يرگید قفاوت تلاکو مالعا ای و همانتلاکو میظنت زا سپ هلاکولا قح صوصخرد هک  يدراوم رد يرتسگداد يالکو تیامح قودنص مهس و نوناک مهس ،تایلام تخادرپ مدعو دادرارق هیقاحلا میظنت مدع ـ2

؛ دادرارق همتاخ زا سپ ای لکوم تیاضر نودب دادرارق لاقتنا و لیکوت قح نتشاد نودبریغ هب تلاکو ياطعا ـ3

؛تسا هدرکن تیور ار اهنآ لصا هک يدانسا ریوصت لصا اب تقباطم قیدصت ـ4

.یهاگشورف هنایاپ زا هدافتسا مدع ای و يو هدنیامن ای لکوم زا یتفایرد لام ای هجو لباقم رد دیسر میلست مدع ـ 5

:دش دهاوخ موکحم 4 هجرد یماظتنا تازاجم هب ،دوش ریز ياهراتفر زا کی ره بکترم هک یلیکو ره ـ124 هدام

؛تسا تلاکو تیثیح و ناش فلاخم هک یلغش هب لاغتشا ای تلاکو نوئش فالخ هک يراتفر و لامعا باکترا ـ1

.دننادب مومذم ار نآ الکو بلغا هک يوحن هب دشاب نآ ملسم فرع ریاغم ای و تلاکو هعماج نهو بجوم ای و هدوب مرج نوناق قباطم هک یلعف كرت ای لعف زا تسا ترابع تلاکو نوئش فالخ راتفر دراوم هلمج زا ـ هرصبت

؛راک لحم ای یتلود ای ییاضق عجارم رد  روضح ماگنه رد راتفگ و راتفر و ششوپ رد تلاکو تلزنمو نووش ای ینوناق و یعرش نیزاوم تیاعر مدع ـ2

؛همانتلاکو دافم رد شزاس و حلص رایتخا هب دانتسا هب لکوم تحلصم فالخ رب لمع ای ،لکوم اب دوخ یصوصخ دادرارق رد فراعتمان طورش ای هنسح قالخا فالخ طورش جرد ـ3

؛ندوب عقاو فالخ هب ملع اب ،دنراد هلخادم تیاکش ای اوعد هب یگدیسر رد يوحن هب هک یصاخشا ای سانشراک ،یضاق هب عقاو فالخ تاعالطا ای كرادم و دانسا هئارا ـ4

؛فراعتم تلهم رد باسح هیوست زا يراددوخ ای تلاکو يافتنا زا سپ ،لکوم مان هب یلوصو ياه هدرپس و لاوما دادرتسا زا يراددوخ ـ 5

؛دوخ هناورپ هجرد زا رتالاب هجرد رد تلاکو ای همان نییآ نیا رد هدش ینیب شیپ ییاضقریغ یصاصتخا عجارم و ییاضق عجارم رد تلاکو زا تیدودحم و تیعونمم ،قیلعت مایا رد تلاکو لوبق ای ماجنا ـ 6

؛اضقنا خیرات زا سپ هام هدجه ات لاس کی زا شیب هناورپ رابتعا دیدمت زا يراددوخ ـ7

؛دیامن هدافتسا یعقاوریغ نیوانع زا ای دنک یفرعم ،دراد هک هچنآ زا توافتم و رتالاب ار دوخ صصخت و تالیصحت نازیم ،هجرد ،رگید لئاسو ای ولبات ای یپاچ قاروا هلیسو هب هک یتروص رد ـ 8

 رودص زا سپ دهاوخب هک يدراوم رد ای ددرگ لکوم یهاوخ رظندیدجت قح ندش عیاض ثعاب ای دوش هسلج دیدجت بجوم هک يوحن هب ،تسا حرطم نآ رد هدنورپ هک یعجرم و لکوم هب  دوخ يافعتسا  عقوم هب یناسر عالطا مدع ـ9
؛دهد عالطا  ار دوخ يافعتسا ،يار غالبا نامز زا زور جنپ زا رتشیب نامز رد ؛دهد افعتسا ،یعطقریغ همانداد غالبا عقوم رد ای لکوم هیلع مکح

. يزاجم ای و یقیقح ياضف رد نوناق ای عرش فالخ راتفر باکترا ای و یمالسا يروهمج ماظن ینابم هیلع رظنراهظا ای غیلبت ای و ییاضق و یتلود عجارم و تاضق ،الکو ریاس هیلع ءوس غیلبت ـ10

:دش دهاوخ موکحم 5 هجرد یماظتنا تازاجم هب ریز دراوم رد لیکو ریز ياهراتفر زا کی ره باکترا تروص رد ـ125هدام

؛دشاب لکوم رابتعا ای و تیثیح ،تفارش ای تلاکو رما هب طوبرم روبزم رارسا هکنیا زا معا ،دیامن اشفا ار نآ و هدش علطم لکوم رارسا زا تلاکو هطساو هب ـ1

؛دهد رارق )جیار هجو زا ریغ( هب موکحم نیع ای هب یعدم نیع زا يدصرد ار هلاکولا قح ـ3
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؛دنک فلخت ،هدرک دای هک يدنگوس دافم زا ـ4

؛دنکن دیدمت اضقنا خیرات زا سپ لاس ود ات هام هدجه زا شیب ار هناورپ رابتعا ـ 5

؛دنک لوبق وا ینوناق ماقم مئاق ای دوخ قباس لکوم هیلع عوضوم نامه رد ار ثلاث صاخشا ای لکوم فرط تلاکو ،رگید تهج هب تلاکو ياضقنا ای لکوم فرط زا لزع ای افعتسا زا دعب ـ 6

.دنک هدافتسا تلاکو روما رد یناونع ره تحت نانآ اب طابترا زا ای و هدرک رارقرب يدقنریغ ای يدقن هجو زا معا یلام هنوگره تخادرپ ای ینابت روظنم هب يراداریغ طابترا ،طبریذ عجارم ریاس و يرتسگداد نانکراک و تاضق اب ـ7

 هک یتلودریغ و یتلود زا معا یقوقح صاخشا ای یقیقح صاخشا هیلع نامز مه هک یتروص رد ،نینچمه .دنک تلاکو لوبقریغ هب لیکوت اب ای ًامیقتسم ،هدرک يرواد ای تواضق اه نآ رد ًالبق هک ییاه هدنورپ هب تبسن هک یتروصرد ـ 8
.دیامن يرواد ای هرواشم ای تلاکو لوبق ،تساهنآ لیکو ای رواشم

 هب تبسن  نامز ره رد نینچمه .دریذپب ار اهنآ هیلع هرواشم ای تلاکو ،يراکمه عطق خیرات زا لاس جنپ ات ،هدوب اهنآ رواشم ،دادرارق بجوم هب ای مدختسم هک یتلودریغ و یتلود زا معا یقوقح صاخشا اب يراکمه هطبار عطق تروص رد ـ9
.دیامن يرواد ای هرواشم ،تلاکو لوبق  اهنآ هیلع ،دراد رایتخا رد ار هدنورپ نآ عوضوم تاعالطا يو و دوش یم لیکشت اهنآ هیلع هک يا هدنورپ

؛دنک لکوم ياوعد فرط اب يرگید يراکمه هنوگره ای دهد یقوقح هرواشم دوخ لکوم ياوعد فرط هب هدنورپ عوضوم رد ـ10

؛دنشاب هتشاد ییوجشناد و داتسا هطبار ،یگدیسر اب نامز مه ،هدنورپ هب هدننک یگدیسر یضاق و لیکو هک یتروص رد ریغ هب لیکوت اب ای میقتسم تلاکو لوبق ـ11

؛تلاکو ءانثا رد تاهج نیا ثودح تروص رد افعتسا مدع ای و در تاهج زا یتهج نتشاد مغر هب تلاکو لوبق ـ12

؛ نیعم تدم رد هجیتن لوصح نیمضت ای ذوفن نتشاد ياعدا ای یگدیسر هجیتن نیمضت هدعو اب هجو تخادرپ ای دادرارق داقعنا هب لکوم ياوغا ای هدنبیرف قرط زا تلاکو لیصحت ـ13

.همان نییآ نیا 79 هدام زا فلخت تروص رد ـ14

:دش دهاوخ لاطبا يو هناورپ و موکحم 6 هجرد یماظتنا تازاجم هب لیکو ریز ياهراتفر زا کی ره باکترا تروص رد ـ126هدام

؛دنکن دیدمت ءاضقنا خیرات زا سپ لاس ود زا شیب تدم هب ار هناورپ رابتعا ـ1

؛دیامنن میلست ار دوخ هناورپ ،فارصنا مالعا نمض ،نوناک مالعا خیرات زا هام کی فرظ و هتفرگ هناورپ و هدرک یفرعم تلاکو طیارش دجاو ار دوخ نوناق فالخ رب ـ2

؛دیامنن میلست ار دوخ هناورپ ،فارصنا مالعا نمض و هدرکن علطم ًابتک ار نوناک ،هام کی فرظ رثکادح و دوش طیارش زا یکی دقاف ًادعب اما ،هدوب طیارش دجاو هناورپ تفایرد نیح رد ـ 3

؛هناورپ ذخا تیفیک نوناق 2 هدام رد ررقم طیارش بلس هب رجنم عرش فالخ ای نوناق فالخ راتفر هب رهاجت ای و نادرگناور و ردخمداوم و رکسم لامعتسا ـ4

.تسا هدش بکترم لکوم هب تبسن يرگید تنایخ هدنورپ عوضوم رد ای هدرک ینابت لکوم قح عییضت يارب دوخ لکوم فرط اب دوش تباث هچنانچ ـ 5

 ات ود تدم هب يرتسگداد تلاکو زا لاصفنا هب ، نوناک هریدم ياه تأیه رد تیوضع زا میاد تیمورحم رب  هوالع یلاع هاگداد مکح هب ،هناورپ ذخا تیفیک نوناق دافم زا  نوناک هریدم تأیه ياضعا زا کی ره فلخت تروص رد ـ127هدام
.دوش یم دیدشت هجرد کی اهنآ تازاجم ،دنوش یماظتنا فلخت بکترم تمس نیا يدصت نامز رد هریدم تأیه ياضعا زا کی ره نینچمه. دنوش یم موکحم لاس جنپ

 دنتسه عونمم ریغ هب لیکوت ای و نازومآراک و الکو ریاس اب كرتشم روط  هب ای و هدنورپ هعلاطم يارب تلاکو لوبق زا معا مادقا هنوگره زا نکمم لکش ره هب ،دنرادن ار ییاضق هزوح کی رد تلاکو هزاجا نوناق بسح هک ییالکو ـ128هدام
.تسا موس تبون رد 6 هجرد و مود تبون رد 5 هجرد و لوا تبون رد 4 هجرد یماظتنا تازاجم بجوتسم مکح نیا زا فلخ ت

 ياه هنیزه و هلاکولا قح هفرعت رب دئاز ،دشابن نیب رد یقفاوت هک يدروم رد و هلاکولا قح ناونع هب قفاوت دروم نازیم رب  رب هوالع وا زا یمسرریغ ای یمسر دنس نتفرگ ای لکوم زا یلام ای هجو هنوگره تفایرد تروص رد ـ129هدام
 رد مازتلا و دنس نینچ  و دوش یم موکحم الاب هب 5هجرد زا یماظتنا تازاجم هب بکترم  ،نآ دننام و نیمضت و مازتلا هجو لیبق زا ناونع ره و مسا ره تحت یگدیسر هب طوبرم فراعتم ياه هنیزه رگید و رفس ياه هنیزه و یسرداد
 مسا هب رهاظ رد ای و دشاب تلاکو لمع هب عجار نطاب رد و رگید ناونع هب رهاظ رد يدنس ای  لام ای لوپ هکنیا لثم ،دهد ماجنا هلیح هب لسوت قیرط زا ار لمع نیا لیکو هک یتروص رد .دوب دهاوخن رثا بیترت أشنم ،تبث تارادا و مکاحم
.دش دهاوخ عقاو يرفیک بیقعت دروم و  بوسحم رادربهالک تلاکو نوناق 34 هدام يارجا رد ،دریگب دوخ يارب نطاب رد و رگید صخش

 یم موکحم الاب هب 4 هجرد زا یماظتنا تازاجم هب فلختم و دش دهاوخن هتفریذپ ییاضق عجارم رد يواعد لیبق نیا ؛دریگب لاقتنا دوخ مسا هب عقاو رد و يرگید مسا هب رهاظ رد ای یگتخاس تروص هب ار يواعد درادن قح لیکو ـ130هدام
.دوش
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 موکحم الاب هب 4 هجرد زا یماظتنا تازاجم هب فلختم . دوش لسوتم  يزیمآ هعدخ هلیسو هب ،تاقیقحت ای یگدیسر هلاطا روظنم هب ای و لباقم فرط لیکو ای و مکح ،یضاق در يارب میقتسمریغ ای میقتسم روط هب دیابن لیکو ـ131هدام
.دوش یم

 یم موکحم الاب هب 4 هجرد زا یماظتنا تازاجم هب فلخت تروص رد .دنک تیاعر يوعد باحصا  و الکو رگید ،يرادا تاماقم ،تاضق هب تبسن ار تکازن و مارتحا ،یبتک حیاول و ییاضق عجارم رد یهافش تارکاذم رد دیاب لیکو ـ132هدام
.تسا ییازج بیقعت لباق ،دشاب ییازج  نیوانع زا یکی لومشم یباکترا راتفر هک یتروص رد . دوش

 لحم رد ار دوخ یتلاکو  تیلاعفً المع دناوت یمن زین و دیامن سیسأت تلاکو رتفد ،تسا هدرک تفایرد تلاکو هناورپ اج نآ يارب هک یلحم زاریغ رد دناوت یمن نینچمه .دنک داجیا یعرف هسسؤم ای هبعش دنچ دناوت  یمن لیکو ـ133هدام
.تسا موس تبون رد  5 هجرد و مود تبون رد 4 هجرد و لوا تبون رد 3 هجرد یماظتنا تازاجم بجوتسم مکح نیا زا فلخ ت . دنک زکرمتم يرگید

 فیفخت هجرد ود ات کی دراوم رگید رد و دنک نییعت ار لقادح تازاجم دناوت یم ،تسا رثکادح و لقادح ياراد تازاجم هک يدروم رد ،دشاب فیفخت يارب یبجوم هچنانچ اما ؛دنک وفع یلک هب ار لیکو فلخت دناوت یمن هاگداد ـ134هدام
.دهدب

:زا دنترابع  یماظتنا تازاجم فیفخت تاهج ـ135هدام

؛یماظتنا تیموکحم هقباس نادقف ـ1

؛تدضاعم رما رد رثوم تیلاعف هقباس ـ2

؛تیاکش دادرتسا ای یکاش تیاضر ـ3

؛یکاش تراسخ ناربج رد هنع یکتشم رثؤم يراکمه ـ4

.تقیقح فشک رد یماظتنا فلخت هب یگدیسر عجارم اب هنع یکتشم رثؤم يراکمه ـ 5

 ناسکی تازاجم ياراد هچنانچ و تسا رتدیدش هک دوشیم نییعت یفلخت تازاجم ،دنشاب یتوافتم ياهتازاجم ياراد یباکترا تافلخت هچنانچ .دوش یم نییعت یماظتنا تازاجم کی لیکو يوس زا ددعتم تافلخت باکترا تروص رد ـ136هدام
.دنک دیدشت هجرد کی ار بکترم تازاجم دناوت یم هاگداد ،تروص ره رد .دوش یم موکحم فلخت نآ ینوناق تازاجم رثکادح هب بکترم و نیعم تازاجم کی  اهنت ،دنشاب

.دوش یم موکحم ررقم تازاجم زا رتالاب هجرد کی هب ،دوش يرگید فلخت بکترم ،مکح تیعطق زا لاس هس فرظ و دوش موکحم یماظتنا تازاجم هب یلیکو هاگره ـ137هدام

.دوب دهاوخن شریذپ لباق یگتسشنزاب ياضاقت ،مکح يارجا دروم بسح و یماظتنا هدنورپ فیلکت نییعت ات و تسین یماظتنا یگدیسر و بیقعت عنام ،هناورپ لاطبا و یگتسشنزاب ،یگداتفاراکزا ،تلاکو زا فارصنا تساوخرد ـ138هدام

.تسا یماظتنا مادقا نیرخآ خیرات زا لاس  ود نامز رورم تدم ،دشاب هدش بیقعت لیکو هک یتروص رد .تسا بیقعت بجوتسم رما عوقو خیرات زا لاس ود الکو یماظتنا بیقعت نامز رورم تدم ـ139هدام

 ای ییاضق هزوح سییر ای بالقنا و یمومع ناتسداد ،دوش رداص یعطقریغ تیموکحم مکح ای تساوخرفیک ،یمالسا تازاجم نوناق 19 هدام عوضوم شش یلا کی هجرد مئارج باکترا ماهتا هب یلیکو هب تبسن هک یتروص رد ـ140هدام
 مکح ،دهد صیخشت تلاکو نوئش اب یفانم ار لیکو تلاکو همادا و دنادب يوق ار لیالد هک یتروص رد یماظتنا هاگداد .دوش عاجرا یماظتنا هاگداد هب نوناک سییر فرط زا و دتسرفب نوناک هب ار نآ تشونور دیاب ،هدننک یگدیسر هاگداد
 یم لاسرا یماظتنا ناتسداد دزن ،لیکو یماظتنا فلخت هب یگدیسر يارب هدنورپ ،دشاب نکمم يرفیک هبنج زا یماظتنا هبنج کیکفت هک يدراوم هیلک رد .دنک یم رداص یماظتنا ای يرفیک هدنورپ رد یعطق مکح رودص ات ار وا تقوم قیلعت
.دوش یم یگدیسر یماظتنا فلخت هب  تاررقم قبط و دوش

 نآ باکترا هک یمیارج اب طابترا رد نانآ یماهتا ياه هدنورپ ای تیموکحم زا ای و تلاکو نازومآراک ای يرتسگداد يالکو يرفیک تیموکحم هقباس دوجو زا هک ییاضق تاماقم رگید ای ماکحا يارجا و ارسداد ، هاگداد تاضق ـ141هدام
.دوش یگدیسر تاررقم قباطم ات دننک یم مالعا نوناک هب دنتسم روط هب ار بتارم ،ییاضق هزوح سییر ای ناتسداد هب عالطا نمض  ،دنوش علطم ،تسا تلاکو نوئش و تیثیح فلاخم

 دیدمت لیکو تلاکو هناورپ ،روکذم نوناق 25 هدام )پ( و )ب( ،)فلا( ياهدنب رد ررقم تدم دروم بسح و تازاجم يارجا تدم لوط رد ،یمالسا تازاجم نوناق 19 هدام عوضوم شش یلا کی هجرد مئارج باکترا تروص رد ـ142هدام
.دوش یم موکحم  جنپ یلا هس هجرد یماظتنا تازاجم  هب ،یماظتنا هاگداد صیخشت هب بکترم دراوم ریاس رد و دوش یمن

.دوب دنهاوخ یماظتنا تاررقم هیلک لومشم تلاکو نازومآراک ـ143هدام

.تسین یندم ياوعد حرط ای يرفیک بیقعت زا عنام یماظتنا بیقعت ـ144هدام

:یماظتنا ماکحا يارجا :مهن شخب
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.دنک باختنا ماکحا يارجا يدصتم ناونع هب ار دوخ نانواعم زا یکی دناوت یم ناتسداد .دوش یم داجیا ارسداد ماکحا يارجا دحاو روظنم نیدب .دوش یم ارجا ناتسداد رظن تحت و یماظتنا يارسداد طسوت یماظتنا هاگداد ماکحا ـ145هدام

:دوش یم هتشاذگ ارجا عقوم هب غالبا زا سپ ریز دراوم رد یماظتنا تیموکحم يارآ ـ146هدام

؛دنک یم رداص یماظتنا هاگداد هک یعطق يارآ ـ1

؛دشاب هدشن رظندیدجت تساوخرد اهنآ هب تبسن ررقم تلهم رد هک یماظتنا هاگداد یعطقریغ يارآ ـ2

.دشاب هدرک رداص ،یماظتنا هاگداد يأر ضقن زا سپ یلاع هاگداد هک ییارآ ای هدرک دییأت ار اهنآ یلاع هاگداد هک یماطتنا هاگداد يارآ ـ3

.تسین نآ يارجا فقوت بجوم لیکو ضارتعا و دوش یم ارجا ،رودص زا دعب هلصافالب قیلعت مکح ـ هرصبت

.دوش یم يرادهگن هیلع موکحم هدنورپ رد یعطقریغ و یعطق زا معا یماظتنا تیموکحم ياههمانداد هیلک زا هخسن کی ـ147هدام

 لاطبا ای مئاد تیمورحم مکح تشونور .دوش یم لاسرا لیکو عوبتم نوناک هب مکح تشونور ،دشاب يرگید نوناک وضع هیلع موکحم لیکو هک یتروص رد .تسا مکح هدننک رداص هک دوش یم ارجا ینوناکرد تیموکحم مکح ـ148هدام
.دوش یم لاسرا هییاضق هوق ناسانشراک و نارواشم ،الکو زکرم و اه نوناک هیلک هب هناورپ

.تسین ارجالا مزال ياه تمسق ریاس يارجا زا عنام ،مکحزا تمسق کی هرابرد رظندیدجت تساوخرد ـ149هدام

.تسا ارجالا مزال ،دنا هدرکن یهاوخ رظندیدجت هک يدارفا هب تبسن یهاوخ رظندیدجت تلهم ياضقنا زا سپ ،دنشاب هدرک رظندیدجت تساوخرد ررقم تلهم رد نانآ زا یضعب و هدش رداص لیکو دنچ صوصخ رد ،مکح هاگره ـ150هدام

.دش دهاوخ رسک تیمورحم تدم زا ،هدنورپ نامه عوضوم رد قیلعت تدم ،جنپ و راهچ هجرد یماظتنا تازاجم يارجا رد ـ151هدام

.دوش یمن فقوتم ینوناق دراوم رد زج یماظتنا تیموکحم مکح يارجا ـ152هدام

 یم ارجا ،هناورپ رابتعا دیدمت زا سپ روکذم ياه تیموکحم ،دشاب هدرکن رابتعا دیدمت ار دوخ هناورپ هیلع موکحم هک یتروص رد .دشاب هتشاد ربتعم هناورپ هک دوش یم ارجا یلیکو هب تبسن 5 و 4 هجرد تازاجم هب تیموکحم ـ153هدام
.دوش

:ددرگ یم لیاز يو تیموکحمراثآ هیلک و دوش یم تیثیح هداعا ریز دعاوم تشذگ زا سپ ،دوش موکحم یماظتنا تازاجم هب یعطق مکح بجوم هب لیکو هچنانچ ـ154هدام

؛یعطق مکح رودص خیرات زا لاس ود  ،2 و 1 هجرد  یماظتنا تیموکحم ـ1

؛یعطق مکح رودص خیرات زا لاس راهچ ،4 و3 یماظتنا  تیموکحم ـ2

.یعطق مکح رودص خیرات زا لاس شش  ،5 هجرد یماظتنا تیموکحم ـ3

.تسا یعطق مکح رودص خیرات زا لاس تفه و لاس جنپ و  لاس راهچ بیترت هب ،تاعیفرت و يزومآراک ياه نویسیمک ،یماظتنا يارسداد و هاگداد ،هریدم تأیه رد تیوضع هب تبسن روکذم ياه تدم ـ هرصبت

 دوش یم لاسرا اهنآ عوبتم نوناک هب يار تشونور و دنریگ یم رارق بیقعت دروم تقوم لاقتنا لحم نوناک يوس زا ،دنوش  یفلخت بکترم لاقتنا تدم رد هچنانچ ،دنوش یم لقتنم يرگید نوناک هب ًاتقوم هک ینازومآراک و الکو ـ155هدام
.تسا یگدیسر هب فظوم عوبتم نوناک ،روکذم نوناک عانتما تروص رد .درادن لاقتنا لحم نوناک تیحالص رد يریثأت لاقتنا تدم مامتا و

:تاررقم ریاس :مهد شخب

 تلاکو یکینورتکلا تامدخ هناماس ،همان نییآ نیا غالبا خیرات زا لاس کی تدم فرظ ،الکو درکلمع یبایزرا تابجوم ندومن مهارف و یتلاکو تامدخ هب مدرم یبایتسد تلوهس و الکو و اه نوناک درکلمع تیفافش روظنم هب ـ156هدام
 هناماس نیا رد ،هریغ و یماظتنا تایاکش تبث و ذخا ،يرادا و ییاضق تاماقم اب تابتاکم ،هناورپ دیدمت و رودص ،يزومآراک ،مان تبث هب طوبرم روما هلمج زا تاعالطا لدابت و يرادا ياهدنیارف هیلک و داجیا اه نوناک طسوت )تواخس(
.دوش یم ماجنا یکینورتکلا تروص هب و فیرعت
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:تسا ریز حرش هب نوناک یلام عبانم ـ157هدام

؛نازومآراک و الکو تیوضع قح ـ1

؛الکو هرواشملا قح و نازومآراک و الکو هلاکولا قح زا نوناک ینوناق مهس ـ2

؛یتدضاعم و يریخست ياه تلاکو همحزلا قح زا نوناک ینوناق مهس ـ2

؛تافوقوم و ایاصو زا یشان ياهدمآرد و صاخشا يایاده و اه کمک ـ3

؛ءاضعا هب یشزومآ و یگنهرف ،یملع تامدخ هئارا  زین و تایرشن و بتک شورف و پاچ زا لصاح هوجو ـ4

 هب هتسباو ای طوبرم ياهتأیه و اههتیمک ،اهنویسیمک ،عماجم هب طوبرم ياهتمس ای و نآ هب هتسباو ياهداهن و نوناک ناکرا هب طوبرم ياهتمس زا کی ره يدصت يارب ،همان نییآ نیا تاررقم ای نیناوق قباطم هک يدراوم هیلک رد ـ158هدام
 عونمم روکذم ياهتمس يدصت زا هرود نآ نایاپ ات ،دنشاب هدش تیحالص در نوناک هریدم تأیه رد تیوضع تهج یلاع هاگداد میمصت بجوم هب هک يدارفا ،دشاب هدش ررقم نوناک هریدم تأیه رد تیوضع ینوناق طیارش نتشاد ،نوناک
.تسا یلاع هاگداد رد نانآ تیحالص دییأت هب طونم ،روبزم هرود زا دعب هدش تیحالص در دارفا طسوت هدام نیا رد روکذم ياهتمس زا کی ره يدصت .دنتسه

:دوش یمن دیدمت تلاکو هناورپ ریز دراوم رد ـ159هدام

؛هناورپ لاطبا ـ1

؛یگتسشنزاب ـ2

؛دصرد داتفه زا شیب یگداتفاراکزا ـ3

؛تلاکو زا فارصنا ـ4

؛تلاکو زا میاد تیعونمم رب ینبم ییاضق عجرم يار ـ 5

.تیعونمم تدم لوط رد تقوم تیعونمم رب ینبم ییاضق عجرم يار ـ 6

.دوش یم لمع تلاکو نوناق 56 هدام قباطم ،زومآراک ای لیکو رجح ای توف تروص رد ـ160هدام

 و هیهت اه نوناک طسوت همان نییآ نیا غالبا خیرات زا هام شش تدم فرظ ،نازومآراک و الکو لاقتنا و لقن لمعلاروتسد زین و 158 و 156 ،120 ،54 ،17 داوم هب طوبرم ياه لمعلاروتسد لیبق زا همان نییآ نیا ياه لمعلاروتسد ـ161هدام
.دسر یم هییاضق هوق سییر بیوصت هب

.دنک یم نیودت ،هییاضق هوق سییر طسوت بیوصت روظنم هب ار هدام نیا عوضوم ياه لمعلاروتسد ،هییاضق هوق سلجم روما و یقوقح تنواعم ،ررقم تلهم رد اه نوناک يوس زا روکذم ياه لمعلاروتسد هیهت مدع تروص رد ـ هرصبت

 ،هناورپ ذخا تیفیک نوناق 6 هدام 2 هرصبت  تیاعر و لالقتسا هحیال 1هدام رد ررقم باصن ظاحل اب هماننییآ نیا غالبا زا سپ هلصافالب دنفلکم روکذم ياهناتسا لک ياهیرتسگداد و نوناک دقاف ياهناتسا روما لفکتم ياهنوناک ـ162هدام
.دنیامن مادقا ینوناق نیزاوم تیاعر اب تاباختنا يرازگرب هب تبسن تقو عرسا رد و ماجنا نوناک دقاف ياهناتسا رد لقتسم نوناک لیکشت روظنم هب ار مزال ییارجا تامادقا ،یگنهامه نمض

.تسا هماننییآ نیا يارجا نسح رب تراظن و یگنهامه رومأم هییاضقهوق سلجم روما و یقوقح تنواعم ،لالقتسا هحیال 26  و 21 ،18 ،16 ،15 داوم يارجا رد ـ163هدام

 ییارجا همان نییآ زین و ریاغم دراوم رد 1316 بوصم تلاکو همانماظن .تسارجالا مزال غالبا خیرات زا و دیسر هییاضقهوق سییر بیوصت هب 1400/4/2 خیرات رد الکو نوناک لالقتسا هحیال 22 هدام يارجا رد همان نییآ نیا ـ164هدام
.دوش یم یغلم همان نییآ نیا غالبا خیرات زا 1388 بوصم الکو نوناک لالقتسا هحیال ییارجا همان نییآو 1334 بوصم الکو نوناک لالقتسا هحیال

یسیئر میهاربادیس ـ هییاضق هوق سیئر
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