
0 عفنیذ تیکلام رشن و یسررب ،تبث ،هعاشا هررقم  
  لوا لصف
یمومع ماکحا  

ینبم  
:لوا هدام  
 و دص کی هدام و میارج زا یشان دیاوع و ییوش لوپ زا يریگولج نوناق مهدزاود هدام )3( هرقف مکح زا یسات هب هررقم نیا
  .تسا هدیدرگ عضو ،تیلوؤسملا دودحم ياه تکرش نوناق مکی

فادها  
:مود هدام  
:زا تسا ترابع هررقم نیا فادها  

 .یعافتنا یجراخ و یلخاد یمکح صاخشا عفینذ تیکلام رشن و يرادهگن ،یسررب ،تبث ،هعاشا  .1
 .عفنیذ نیکلام تامولعم رشن و يرادهگن ،یسررب ،تبث ،هعاشا رد تارادا ياه تیحالص و فیاظو دودح نییعت  .2
 تیکلام تامولعم هب یلام تاسسوم و یتراظن دروب ،یئاضق و یلدع عجارم عقوم هب یسرتسد هنیمز ندومن مهارف  .3

 .عفنیذ
 میارج ،ییوش لوپ میارج ،یتایلام رارف ،يرادا داسف ،يرادا تافلخت باکترا زا يریگولج هنیمز ندومن مهارف  .4

 .یصوصخ روتکس رد يداصتقا و یلام میارج ریاس و يزرمارف
 .يداصتقا و یلام ماظن تابث و تیفافش نیمات  .5
 هب طوبرم روما رد تیفافش نیمات روظنم هب اهنآ درکلمع زا تراظن و عفنیذ نیکلام و تیکلام هب طوبرم روما میظنت  .6

 .اه تکرش
 .روما نیا رد تیفافش زا نوناق نایرجم یهاگآ و اه تکرش تراجت روما رد تیفافش زا نانیمطا  .7
  .روشک رد يراذگ هیامرس و يداصتقا دشر روظنم هب عفنیذ نیکلام تیوه يافتخا زا يریگولج  .8

تاحالطصا  
:موس هدام  
 :دنیامن یم هدافا ار لیذ میهافم هررقم نیا رد یتآ تاحالطصا  )1(

 یمکح تیصخش ییاراد ای ماهس رب یقیقح صاخشا ای صخش لورتنک ای مهس ،تیکلام نتشاد :عفنیذ تیکلام .1
 .دشاب یم نآ دیاوع زا عافتنا ای و یئزج ای یلک ،میقتسم ریغ ای میقتسم روط یعاقتنا

 ،دشرا ناریدم ،ءاسؤر ،ءاکرش ،نارادماهس ،هریدم تئیه ياضعا ،نیسسوم ،یلصا کلام لماش :عفنیذ کلام  .2
 تیصخش رد یئزج ای یلک ،میقتسم ریغ ای میقتسم روط هک تسا عفنیذ صاخشا ریاس و ینوناق هدنیامن ،یلوتم
 .دنیامن یم تفایرد تعفنم نآ دیاوع و ییاراد زا ای و هتشاد ار لورتنک ای مهس ،تیکلام قح یمکح

 ترازو يزکرم تبث رتفد هب يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام طسوت عفنیذ تیکلام لماک تامولعم هئارا :هعاشا  .3
 .دشاب یم هررقم نیا ماکحا قباطم ،تراجت و تعنص

 تبث سیباتید رد و دیآ یم تسد هب یسررب نیح هک تامولعم و هدش هعاشا عفنیذ تیکلام تامولعم جرد :تبث  .4
 .ددرگ یم تبث عفنیذ تیکلام

 عفنیذ تیکلام تبث سیباتید رد عفنیذ تیکلام یسررب ،دییات ،تبث ،هعاشا طبترم دانسا و تامولعم ظفح :يرادهگن .5
 .دشاب و تراجت و تعنص ترازو يزکرم تبث رتفد فیشرآ رد یکیزف لکش هب ای و

 .دشاب یم یعافتنا یجراخ و یلخاد یمکح صخش لماش :صخش  .6



 دودحم تکرش ،يراصحنا تیکلام ،تکرش لکش هب هک تسا یعافتنا یمکح تیصخش :یلخاد یمکح صخش  .7
 یعافتنا یصوصخ ثبشت عون ره ای یعافتنا تاسسوم یجراخ يرازگ هیامرس ،تکراشم ،ینماضت كرش ،تیلوؤسملا
 .ددرگ یم سیسات روشک هذفان نیناوق ماکحا قباطم هک رگید

 طوبرم نیناوق ماکحا قباطم روشک زا جراخ رد هک تسا یعافتنا یمکح تیصخش :یجراخ یمکح صخش .8
 .دیامن تفایرد زاوج تراجت و تعنص ترازو يزکرم تبث رتفد زا روشک لخاد رد تیلاعف تهج و دشاب هدیدرگ داجیا

 یمکح صاخشا يارب ،تبث هسورپ لیمکت و روتکس تیلاعف عون ندش صخشم زا دعب هک تسا یمسر دنس :زاوج .9
 .ددرگ یم رداص ،تراجت و تعنص ترازو يزکرم تبث فرط زا طوبرم ینینقت دانسا قباطم یجراخ و یلخاد

 هب عفنیذ تیکلام هعاشا تهج و هیهت هررقم نیا ماکحا قباطم هک تسا دنس :عفنیذ تیکلام هعاشا مروف  .10
 .دوش یم هدادرارق یمکح صخش سرتسد

 رتفد طسوت ،تارادا ریاس رد یعافتنا یجراخ ای یلخاد یمکح صخش تبث زا دعب هک تسا یمسر دنس :همان دییات  .11
 .ددرگ یم رداص ،تراجت و تعنص ترازو يزکرم تبث

 زا یگدنیامن هب طخ تلاکو ساسا هب یمکح صخشای یلصا کلام بناج زا هک تسا یصخش :ینوناق هدنیامن .12
 دشاب هدش تیحالص ضیوفت شیارب آمسق ای آلک نآ

 هب تعفنم بسک و تامدخ هضرع روظنم هب ینارود و تباث هیامرس نآ رد هک تسا یتیلاعف :يداصتقا تیلاعف .13
 .دوش یم هتفرگ راک

 .ددرگ یم مسقنم نآ رد هیامرس هک تسا سایقم دحاو :مهس  .14
 زا نانیمطا لوصح تهج تسا یبایزرا زا دعب عفنیذ تیکلام هقدصم دانسا و تامولعم نتشاذگ هحص :دییات  .15

 .اه نآ ینوناق یهد رابتعا و تقباطم ،تحص
 ییاسانش تهج ،تسا هتفرشیپ يژولانکت زا هدافتسا اب تاعالطا دنمشور لیلحت :تاعالطا لیلحت و هیزجت .16

 دیامن یم ار رتشیب یسررب باجیا ،عفنیذ تیکلام تاعالطا تارطخ و تالکشم ،تایصوصخ
 یسررب لباق تارطخ و تالکشم ،تایصوصخ ياراد هک هدش هعاشا عفنیذ تیکلام تامولعم یبایزرا :یسررب  .17

 .اه نآ مقس و تحص رب ینبم
 تامولعم هب ییاضق و یلدع حجارم یسرتسد روظنم هب هک تسا یکینورتکلا متیس :نوصم يوجتسج مستیس .18

 نامز و سردآ ،)رزوی( متیس هب دورو دحاو باسح يوجتسج دراوم یبایدر و تبث تیلباق زا و داجیا عفنیذ تیکلام
 دشاب یم رادروخرب نآ تینوصم زا نانیمطا لوصح ضرغ وجتسج

 هب طبترم تامولعم رد هک تسا یعفنیذ نیکلام و یلصا کلام ،یمکح صاخشا تسرهف :يرتسکاخ تسیل .19
 .دشاب یسررب لباق ای و هتشاد دوجو کش تاعالطا لیلحت و هیزجت هجیتن رد ،اهنآ عفنیذ تیکلام

 ای طلغ تامولعم هئارا ای هعاشا مدع لیلد هب هک تسا یعفنیذ نیکلام و یمکح صاخشا تسرهف  :هایس تسیل  .20
 .دشاب هدیدرگ بلس ناش عفنیذ تیکلام ای و وغل اه نآ زاوج ،تامولعم نامتک ای و هدننک هارمگ

 هررقم نیا ماکحا قباطم تراجت و تعنص ترازو تیاس بو قیرط زا عفنیذ تیکلام تامولعم و ماقرا نالعا :رشن  .21
 .دشاب یم

 لماش ،هدیدرگ یقلت یلام روتکس یعرف ياه تیلاعف ءزج نآ تیلاعف هک تسا یمکح صخش :یلام تاسسؤم  .22
 تکرش ،همیب كرش و راداهب دانسا رادیرخ ای راک نشیمک ،هدنشورف ،يرازگ هیامرس قودنص ،دعاقت قودنص ،کناب
 .دشاب یم زین ،دنا لخدیذ یلام ياه تیلاعف رد آتدمع هک ییاه تکرش ریاس و هراجا تامدخ

 نیکلام هلیسوب اه تکرش روما رد مهم دراوم ماجنا و يار قح نتشاد ،تیریدم ،ماهس رد رییغت تیحالص :لورتنک  .23
  .دشاب یم عفنیذ

  .دشاب یم یسمش يرجه میوقت قباطم يراک زور :زور  .24
 هاگشیپ رد عفنیذ نیکلام ای و کلام زا یگدنیامن هب روشک هذفان نیناوق قباطم هک یصخش :ینوناق هدنیامن  .25

  .دنک یم یگدنیامن ناتسناغفا یمالسا يروهمج تارادا
  .دشاب یم یکینورتکلا هرکذت ،هررقم نیا ماکحا قبط تیعبات هرکذت زا روظنم :تیعبات هرکذت .26



 تاماقم شاعم میظنت نوناق و یتلود هبتر یلاع تاماقم شاعم میطنت نوناق جردنم تاوذ لماش :یتلود ماقم .27
 )ذفنتم( زرابتم صاخشا هبتر قوفام و قوف ياه تسب و مود و لوا ياه تسب یکلم تامدخ نانکراک ،یتلود
  .دنشاب یم ،دنیامن یم تفایرد زایتما تلود زا هک یسایس

 میارج زا یشان دیاوع و ییوش لوپ زا يریگولج نوناق موس هدام رد هک یتلود ماقم و یلصا کلام ،ییاراد تاحالطصا )2(
.دنیامن یم هدافا ار میهافم نامه هررقم نیا رد هدیدرگ فیرعت  

هدننک قیبطت ع  ج رم  
  :مراهچ هدام
.دشاب یم هررقم نیا ماکحا قیبطت عجرم ،تراجت و تعنص ترازو  

يراصتخا مان  
:مجنپ هدام  
.ددرگ یم دای يزکرم تبث رتفد مانب هررقم نیا رد تراجت و تعنص ترازو يرکف ياه تیکلام و يزکرم تبث رتفد  

قیبطت هحاس  
:مشش هدام  
:ددرگ یم قیبطت لیذ صاخشا رب هررقم نیا ماکحا  

  یجراخ و یلخاد زا معا عفنیذ نیکلام  -1
زاوج هدنراد یعافتنا یجراخ و یلخاد یمکح صاخشا -2  
.زاوج رودص يروتکس تارادا ناگ هدنیامن و يزکرم تبث رتفد -3  
.يو ینوناق هدنیامن ای یمکح صخش یلصا کلام -4  
.نوناق نایرجم و ،یلام تاسسوم و یتراظن دروب ،یئاضق و یلدع عجارم تیحالص اب ناگ هدنیامن -5  
 

مود لصف  

عفنیذ تیکلام رشن و یسررب تبث ،هعاشا  

عفنیذ  نی  کلام هب طابترا رد  یمکح  صاخشا ياه  تیفلکم   
:متفه هدام  
  :زا دنا ترابع عفنیذ نیکلام اب اب طابترا رد یمکح صاخشا ياه تیفلکم هررقم نیا روظنم هب

 رد عفنیذ تیکلام هدش نییعت لبق زا هعاشا مروف زا هدافتسا اب ار طوبرم عفنیذ تیکلام ،تسا فلکم یمکح صخش .1
.دیامن هعاشا زاوج تفایرد نیح ،يزکرم تبث رتفد  
 نیکلام طسوت يزکرم تبث رتفد هب يراک زور 30 لالخ رد زاوج وغل ای و دیدجت تروص رد هدش نییعت لبق زا مروف هعاشا .2
  .دریگ یم تروص هررقم نیا جردنم یمکح صاخشا ای و عفنیذ
 )30( يارب رثکا دح تراجت و تعنص ریزو يروظنم و یمکح صخش تساوخرد ساسا هب هدام نیا )2( هرقف جردنم داعیم .3
  ..دناوت یم هدش دیدمت ،رگید يراک زور
  .دشاب هدومن هعاشا ار شیوخ عفنیذ تیکلام هک دیامن زاغآ تیلاعف هب دناوت یم یتروص رد یمکح صخش .4 
 ،نآ عفنیذ نیکلام زا یکی لقا دح تشاد روضح اب يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام طسوت یمکح صخش عفنیذ تیکلام .5
.ددرگ یم هعاشا يزکرم تبث رتفد رد  

عفنیذ   تیکلام هعاشا مروف
:متشه هدام  



 رتفد طسوت هررقم نیا ماکحا تشاد رطن رد اب ،دشاب یم هررقم نیا 1 هرامش همیمض رد هک عفنیذ تیکلام هعاشا مروف )1(
 تبث رتفد هب هعجارم قیرط زا يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام سرتسدب عفنیذ تیکلام هعاشا تهج و هیهت يزکرم تبث
  .دوش یم هداد رارق ،کینورتکلا قیرط زا ای و يزکرم

 فلکم ،دنیامن هعجارم يزکرم تبث رتفد رد عفنیذ تیکلام هعاشا تهج ،دنناوتن هجوم لیالد ربانب عفنیذ نیکلام هاگ ره )2(
.دنیامن لاسرا يزکرم تبث رتفد هب ،کینورتکلا قیرط زاار شیوخ عفنیذ تیکلام دانسا و هعاشا مروف ،دنا  

:دشاب یم لیذ تامولعم يواح ،عفنیذ تیکلام هعاشا مروف )3(  

 ،تیعبات هرکذت هرامش ،تنوکس لحم ،دلوت خیرات ،صلخت ،ردپ مان ،لیدب ياه مان ،مان لماش عفنیذ نیکلام لمکم ترهش -1
 ياه سردآ و هرامش و کینورتکلا ياضما ای ءاضما ،یکناب ياه باسح ای باسح ربمن ،یتایلام هیصیخشت ربمن ،سکع
.سامت  
.عفنیذ کلام ره تیکلام متخ و زاغآ خیرات -2  
.عفنیذ تیکلام عون -3  
.عفنیذ کلام ره طوبرم هدش رداص ماهس يدصیف و هیامرس ماهس عومجم -4  
.عفنیذ نیکلام یلصا ياه تیلاعف تیعون و دادعت دروم رد تامولعم -5  
.یمکح صاخشا ریاس ای و ینوناق هدنیامن طسوت ای میقتسم روط ،عفنیذ تیکلام قح لامعا قیرط -6  
.دنراد هباشم فقوم اهنآ رد یمکح صخش دشرا ناریدم و اسؤر هک یمکح صاخشا رکذ -7  
.اه نآ یتایلام هیصیخشت ربمن و لمکم ترهش ،عفنیذ نیکلام مود تیعبات -8  
  .دندرگ یم لورتنک عفنیذ کلام طسوت هک رگید یمکح صاخشا دروم رد تامولعم -9
 
 ،هدام نیا )1( هرقف جردنم دراوم رب هوالع ،تسا فلکم ،دشاب یتلود ماقم ،هعاشا زا لبق لاس هس عفنیذ کلام هاگره  )4(
.دیامن هعاشا زین یمکح صخش رد ار دوخ شقن و هفیظو متخ و زاغآ خیرات ،يوفیظو فقوم  

.دشاب یمکح صخش عفنیذ کلام ،هفیظو متخ زا دعب لاس هس یلا و یتلود هفیظو يافیا نیح ،دناوت یمن یتلود ماقم )5(  

 ،یتایلام هیصیخشت ربمن ،تروپساپ ،تیوه تراک ،تیعبات هرکذت یپاک ،تسا فلکم يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام )6( 
 هعاشا مروف اب اجکی ار یمکح صخش عفنیذ نیکلام مامت عفنیذ تیکلام زاین دروم هقدصم ربتعم دانسا ریاس و طخ تلاکو
.دیامن هئارا يزکرم تبث رتفد هب عفنیذ تیکلام  

 جردنم دانسا لصا ،دنا فلکم ،دنیامن یم هعجارم يزکرم تبث رتفد هب عفنیذ نیکلام و يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام )7(
.دنشاب هتشاد دوخ اب ار هدام نیا )3( هرقف  

.دیامن يرپ هناخ قیقد روط ار عفنیذ تیکلام هعاشا مروف ،تسا فلکم يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام )8(  

عفنیذ تیکلام رد ریغت  
:مهن هدام  
 صخش هب ،يراک زور )15( لالخ رد ار عوضوم ،تسا فلکم یلصا کلام دیآ لمعب ریغت عفنیذ تیکلام رد هاگ ره  )1(
.دهد عالطا یمکح  

 تیکلام رد ریغت يراک زور )15( لالخ رد هدام نیا )1( هرقف جردنم هیعالطا تفایرد زا دعب ،تسا فلکم یمکح صخش )2(
  .دهد عالطا و هئارا يزکرم تبث رتفد هب یبتک روط هقدصم دانسا اب ماوت ار عفنیذ

عفنیذ تیکلام تامولعم تبث  
:مهد هدام  



 رد هررقم نیا ماکحا قباطم ار عفنیذ تیکلام هعاشا مروف جردنم عفنیذ تیکلام تامولعم ،تسا فلکم يزکرم تبث رتفد )1(
.دیامن تبث ،عفنیذ تیکلام تبث سیب اتید  

 ای یلصا کلام تشاد روضح اب ار هررقم نیا متشه هدام )3( هرقف جردنم دانسا یپاک ،تسا فلکم يزکرم تبث رتفد )2(
.دهد عالطا اه نآ هب ار عوضوم صقاون تیدوجوم تروص رد و هدومن دییات و یبایزرا عفنیذ کلام و يو ینوناق هدنیامن  

 تبث رتفد هب و عفر ار صقاون يراک زور )6( لالخ رد ،دنا فلکم عفنیذ کلام و يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام )3(
.دنیامن هئارا يزکرم . 

عفنیذ تیکلام هعاشا مروف یسررب  
:مهدزای هدام  
 رد و هدومن یسررب يراک زور )30( لالخ رد تفایرد زا دعب ار عفنیذ تیکلام هعاشا مروف ،تسا فلکم يزکرم تبث رتفد )1(
.دیامن ذاختا میمصت نآ دییات ای در دروم  

 یلصا کلام هب ار عوضوم ،تسا فلکم يزکرم تبث رتفد ،دشاب دوجوم صقاون هدام نیا )1( هرقف جردنم مروف رد هاگره )2(
  .دهد عالطا یکینورتکلا ای یبتک روط يو ینوناق هدنیامن ای

 هب و عفر ار هدام نیا )2( هرقف جردنم صقاون يراک زور )15( االخ رد ،تسا فلکم يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام )3(
.دیامن هئارا يازکرم تبث رتفد  

 و1( ياه هرقف جردنم داعیم رد دنناوتن هجوم لیالد ربانب يو ینوناق هدنیامن ای و یلصا کلام ای يزکرم تبث رتفد هاگره )4(
 ،تراجت و تعنص ریزو يروظنم و يزکرم تبث رتفد داهنشیپ هب روکذم داعیم ،دهد ماجنا ار دوخ ياه تیفلکم ،هدام نیا )3
  .ددرگ یم دیدمت ،رگید يراک زور )15( يارب

 زاوج ،دیامن عفر ار صقاون دنناوتن هدام نیا )4 و 3( ياه هرقف جردنم داعیم رد يو ینوناق هدنیامن ای یلصا کلام هگره )5(
  .دریگ یم رارق قیلعت تلاح هب صقاون عفر یلا یمکح یصخش

عفنیذ نیکلام اب سامت  
:مهدزاود هدام  
 ،دنبای روضح يزکرم تبث رتفد رد دنناوتن هجوم لیالد هئارا اب ناش تامولعم و تیوه دیئات تهج عفنیذ نیکلام هاگ ره  )1(
 تامولعم  هدومن لصاح سامت اهنآ مادک ره اب مروف تفایرد زا دعب يراک زور )6( لالخ رد ،تسا فلکم يزکرم تبث رتفد
.دیامن ظفح فیشرآ و عفنیذ تیکلام تبث متسیس رد ار اه سامت  

 سامت قیرط زا هدش يروآ عمج تامولعم و عفنیذ تیکلام هعاشا مروف جردنم هدش هئارا تامولعم نایم توافت هاگ ره )2(
  .ددرگ یم عفر هررقم نیا ماکحا قباطم و هدش هدرمش صقاون عفنیذ تیکلام هعاشا مروف رد توافت .ددرگ تیبثت

 ار لمعلازرط ،دریگ یم رارق یبایزرا دروم هک یتامولعم و اه سامت رتهب میظنت روظنم هب ،تسا فلکم يزکرم تبث رتفد )3(
  .دیامن عضو

هتفرشیپ یتامولعم يژولانکت متسیس زا هدافتسا  
:مهدزیس هدام  
 هدش تبث عفنیذ تیکلام تامولعم هلدابت و یسررب تهج هتفرشیپ یتامولعم يژولانکت متسیس زا ،تراجت و تعنص ترازو )1(
 تاعالطا تفرشیپ لیلحت و هیزجت و دییات روظنم هب ،نآ هب هدش لصو ياه سیباتید ریاس و عفنیذ تیکلام تبث سیباتید رد
.دیامن یم هدافتسا رطخ صیخشت تهج نآ  



 نایم زا ار صصختم صخش ،هتفرشیپ یتامولعم يژولانکت ياه متسیس زا هدافتسا تهج ،تراجت و تعنص ترازو )2(
.دیامن یم فیظوت ،دنشاب هدومن ءاضما ار تیمرحم مروف هک اهنآ تیلها صیخشت زا دعب کین ترهش ياراد صاخشا  

 هب هک عفنیذ تیکلام یسررب دحاو نانکراک يانثتسا هب و هدوب مرحم تامولعم لیلحت و هیزجت و اه هتفای ،تامولعم )3(
.دشاب هتشاد یسرتسد نآ هب دناوت یمن يرگید صخش ،دشاب طبترم ناش فیاظو  

يرتسکاخ تسیل هیهت  
:مهدراهچ هدام  
 نیکلام و یلصا نیکلام ،یمکح صاخشا يرتسکاخ تسیل ،عفنیذ تیکلام تامولعم یسررب روظنم هب يزکرم تبث رتفد )1(
:دیامن یم هیهت ،لیذ جیاتن تشاد رظن اب ار عفنیذ  

 رد هظحالم لباق تاریغت لومش هب رطخ تاحاس هدنهد ناشن هک عفنیذ تیکلام تامولعم هتفرشیپ لیلحت و هیزجت ،دییآت -1
  .دشاب یسررب هرود رد یمکح یصخش دیاوع و اه تیلاعف
.یتلود تارادا اب هدقعنم ياهدادرارق و دیاوع هظحالم لباق شیازفا -2  
.عفنیذ نیکلام و نارادماهس يداع ریغ بیکرت و دادعت -3  
.دیاوع هنالاس تبث مدع -4  
.لاس هس لالخ رد عفنیذ تیکلام رد ریغت زا یهد عالطا مدع -5  
.طبترم ياه سیباتید ریاس و عفنیذ تیکلام تبث سیباتید رد هدش هعاشا تامولعم رد توافت -6  
 صاخشا زا عفنیذ کلام ای یلصا کلام ،یمکح و یقیقح صاخشا عفنیذ تیکلام دروم رد كوکشم تامولعم تفایرد -7
.یمکح و یقیقح  
 لماش كوکشم دراوم و هدومن دیدجت رادماود روط ار هدام نیا )1( هرقف جردنم تسا ،تسا فلکم يزکرم تبث رتفد )2(
  .دیامن یسررب ،عفنیذ تیکلام یسررب دحاو قیرط زا ار تسیل

 کلام و یلصا کلام یمکح صخش فذح دروم رد يراک زور 30 لالخ ر د تسا فلکم عفنیذ تیکلام یسررب دحاو )3(
 و يزکرم تبث رتفد داھنشیپ هب تدم نیا .دیامن ذاختا میمصت هایس تسیل رد اهنآ تیلومش ای يرتسکاخ تسیل زا عفنیذ
  .ددرگیم دیدمت رگید يراک زور 30 يارب رثکا دح تراجت و تعنص ریزو يروظنم

  .دنیامن يرادهگن مرحم ار يرتسکاخ تسیل ياوتحم دنا فلکم يزکرم تبث رتفد نانکراک )4(

 لالخ رد هدام نیا 1 هرقف 7 زج كوکشم تامولعم دروم رد هدش ذاختا میماصت تسا فلکم عفنیذ تیکلام یسررب دحاو )5(
.دنهد عالطا كوکشم تامولعم هدنهد عالطا یمکح ای یقیقح صخش هب نآ تفایرد زا دعب يراک زور 15  

  تامولعم هبلاطم
:مهدزناپ هدام  
 صاخشا و یتلود ریغ و یتلود ترادا زا ار یمکح صاخشا عفنیذ تیکلام زاین دروم تامولعم تراجتو تعنص ترازو )1(
.دیامن یم  هبلاطم هررقم نیا ماکحا قباطم  

 ترازو هب يراک زور 15 لالخرد هدام نیا 1 هرقف جردنم تامولعم دنا فلکم صاخشا و یتلود ریغ و یتلود تارادا )2(
.دیامن هیارا تراجتو تعنص  

موس لصف  

تارادا ياه تیحالصو فیاظو  



يزکرم تبث رتفد ياه تیحالصو  فیاظو  
  :مهدزناش هدام
  :دشاب یم لیذ ياه تیحالص و فیاظو ياراد يزکرم تبث رتفد

زاوج نایضاقتم هب عفنیذ تیکلام هعاشا مروف عیزوت -1  
  هتفرشیپ نوصم يوجتسج متسیسو یسررب تامولعم يزولانکت متسیس ،غفنیذ تیکلام تبث سباتید داجیا -2
  عفنیذ تیکلام تبث سباتید رد عفنیذ تیکلم تامولعم تبث - 3
  نآ جیاتن هب یگ هدیسر و عفنیذ نیکلام تیبثت و ییاسانش -4
  طوبرم تیاس بو رد عفنیذ نیکلام تامولعم رشن  -5
  هدام نیا 2 زج جردنم ياه متسیس و سباتید و تامولعم نیمات و  نتشادهگن لاعف -6
 عفنیذ تیکلام بتث سباتید رد طوبرم لماک تامولعم هب عفنیذ کلام نوصم یسرتسد نیمات -7
 عفنیذ تیلاکم تبث و زاوج يروتکس تارادا یگدنیامن اب يراکمه -8
 يوجتسج متسیس زا هدافتسا و یسررب تبث نانکراک يارب طبریذ تارادا اب يراکمه رد یشزومآ ياه همانرب ریودت -9 
 هررقم نیا رتهب قیبطت تهج عفنیذ تیکلام نوصم

 تیمرحم ظفح مروف هیهت - 10
 زاوج رودص يروتکس تارادا ناگدنیامن ياه تیحالصو فیاظو
 :مهدفه هدام
 ياراد دنراد  هدهع هب يزکرم تبث رتفد رد دحاو رتچ تحت ار زاوج رودص تیلووسم هک يروتکس تارادا ناگ هدنیامن
 :دشاب یم لیذ تیحالص
  عفنیذ نیکلام تیبثت و یسررب روظنم هب زاوج نایضاقتم زا دانسا يروآ عمج و یبتک هبلاطم .1
  عفنیذ نیکلام تامولعم یسررب نیح يزکرم تبث رتفد اب يراکمه .2
 
 
  تراظن و یگنهامه دروب
 :مهدجه هدام
 هک عفنیذ تیکلام تبث سباتید زا تراظن و یگنهامه دروب عفنیذ تیکلام تبث سباتید زا تراظن و یگنهامه روظنم هب )1(
 :ددرگ یم داجیا لیذ بیکرت هب دوش یم دای دروب مان هب هررقم نیا رد

  سیر ثیح هب تراجت و تعنص ریزو .1
 وضع ثیح هب ناتسناغفا یمالسا يروهمج همکحم هرتس هدنیامن .2
 وضع ثیح هب هیلام ترازو هدنیامن .3
 وضع ثیح هب  میلروطپ و نداعم ترازو هدنیامن .4
 وضع ثیح هب یضارا و يزاسرهش ترازو هدنیامن . 5
 وضع ثیح هب تامولعمو يژولانکت و تارباخم ترازو هدنیامن  .6
 وضع ثیح هب یلاونرا- يول هرادا هدنیامن .7
 وضع ثیح هب یلاوراش هدنیامن .8
 وضع ثیح هب یلم تاکرادت هرادا هدنیامن .9

 وضع ثیح هب کناب ناتسناغفا د هدنیامن . 10
 وضع ثیح هب تامولعمو  هیاصحا هرادا هدنیامن  .11
 وضع ثیح هب يرادا داسف اب هزرابم نوسییمک دنیامن  .12
 وضع ثیح هب تاعالطا هب یسرتسد نویسیمک هدنیامن . 13
 وضع ثیح هب تیفافش ناب هدید هدنیامن .14

 : دشاب یم لیذ ییاه تیحالص و فیاظو ياراد دروب )2(



  عفنیذ تیکلام تبث يزکرم سباتید داجیا دروم رد تارادا نایم یگنهامه .1
  تارادا ریاس ياه سباتید اب عفنیذ تیکلام تبث سباتید یکینخت تاطابترا نیمات دروم رد میمصت ذاختا .2
 متتیس و یسررب یتامولعم يژولانکت متسیس عفنیذ تتکلام تبث سباتید يرایعم و تسرد قیبطت زا نانیمطا لوصح .3
 یکینخت تاطابترا و هتفرشیپ نوصم يوجتسج
 هررقم نیا ماکحا قیبطت تهج یللملا نیب ياکرش یلام ياه کمک بلج رد تراجتو تعنص ترازو اب يراکمه .4
  غفنیذ تامولعم هلدابت تهج یللمللا نیب ياه يراکمه مزیناکیم هیهت .5
  اه لمعملازرط عضو و هررقم نیا ماکحا لیدعت داهنشیپ .6
  هنیمز رد میمصت ذاختا و یگنهامه راوعبر هسلج ریودت .7
 دروب سیر دیات و اضعا داهشیپ ساسا هب هداعلا قوف تاسلج ریودت .8
 تامولعم يژولانکت متسیس يرکف تیکلام تبث سباتید عفنیذ تیکلام تامولعم رد دوجوم تالکشم یسررب و تفایرد .9
 و هیاصحا هرادا يراکمه هب هرکذتم ياه متسیس ناگ هدننک هدافتسا طسوت هتفرشپ نوصم يوجتسج متسیس و یسررب
 .هنیمز رد  میمصت ذاختا و تامولعم

 .طوبرم تیاس بو رد نآرشن تهج يزکرم تبث رتفد هنالاس شرازگ دییات .10
  .ددرگ یم میظنت هناگادج لمعلازرط رد دروب تاسلج رویدت و تیلاعف زرط )3(

  نوصم یکینخت تاطابترا نیمات
 :مهدزن هدام
 طابترا و عفنیذ تیکلام تامولعم لدابت يروظنم هب هیاصحا هرادا اب يراکمه رد ،تسا فلکم تراجت و تعنص ترازو
 ترازو تاکرمگ و دیاوع شخب ،میلورطپو نداعم ترازو ياه سباتید و عفنیذ تیکلام تبث سباتید نایم نوصم یکینخت
 ،لباک یلاوراش ،یلاونرا- يول هرارادا ،یضارا و يزاسرهش ترازو يدارفنا صاخشا ياه ییاراد و یتلود كالما تبث ،هیلام
  .دیامن نیماتار نوصم یکینخت طابترا دشاب عفنیذ تیکلام تامولعم يواح هک کناب ناتسناغفا د و یلم تاکرادت هرادا

  نوصم يوجتسج میتس داجیا
 : متسیب هدام
 یلاونرا- يول هرادا یسرتسد روظنم هب تامولعم و هیاصحا هرادا اب يراکمه رد تسا فلکم تراجتو تعنص ترازو )1(
 هراداو هیلام ،تراجتو تعنص ترازو ،تاکرمگ و دیاوع شخب ،کناب ناتسناغفا د یلام شرازگ و تامولعم لیلحت زکرم
  .دیامن داجیا ار نوصم يوتجتسج متسیس عفنیذ تیکلام تبث تامولعم هب یلم تاکرادت

 رد نوصم رتافد زا هدام نیا 1 هرقف جردنم عجارم و تارادا تیحالصاب ناگدنیامن يارب فرص نوصم يوجتسج متسیس ).2(
 .دشاب یم سرتسد لباق نوناق ماکحا قباطم ناش طوبرم ترادا

 لباق نوصم يوجتسج متسیس قیرط زا )رزوی ( متسیس هب دورو دحاو باسح زا هدافتسا اب عفنیذ تیکلام تامولعم )3(
 .دشاب یم سرتسد

 دنشاب لیذ طیارش دجاو هک ار شیوخ تیحالص اب هدنیامن هس یلا کی دنا فلکم هدام نیا 1 هرقف جردنم عجارم و تارادا )4(
 :دنیامن یفرعم تراجت و تعنص ترازو هب نوصم يوجتسج متسیس قیرط زا عفنیذ تیکلام تامولعم هب یسرتسد ضرغ

 .دنشاب هدومن يرپس همانقفاوم ار تیلها صیخشت نومزآ -1

 .دشاب کین ترهش ياراد -2

  .دشاب هدومن اضما ار تیمرحم ظفح مروف - 3



 جردنم طیرش ياراد زین یلام تاسسوم ناگدنیامن و يزکرم تبث رتفد عفنیذ تیکلام رشن و یسررب تبث فظوم نانکراک )5(
 .دشاب یم هدام نیا 4 هرقف

 طوبرم لمعلازرط قباطم ار هدام نیا 5 و 4 هرقف جردنم نانکراک و ناگدنیامن ندوب طیارش دجاو تراجتو تعنص ترازو )6(
  .دیامن یم تیبثت هنالاس و یفرعم نیح

 وجتسج
 :مکی و تسیب هدام
 یبتک تساوخرد ساسا هب ار نوصم يوجتسج متسیس رد وجتسج هررقم نیا متسیب هدام 1 هرقف جردنم تارادا ناگدنیامن
 .دنیامن یم ظفح ار متسیس زا هدش هیارا تامولعم قباوس و هداد ماجنا هطوبرم هاردا هدش دییات

  عفنیذ تیکلام تامولعم هب یلام تاسسوم یسرتسد
 :مود و تسیب هدام
 ار هبناج همه یسررب اه نآ عفنیذ نیکلام دروم رد یمکح صاخشا اب هلماعم ماجنا زا لبق دنا فلکم یلام تاسسوم - 1
 .دنهد ماجنا

 ینبم عفنیذ تیکلام تامولعم هب یسرتسد روظنم هب یلام تاسسوم تساوخ رد تروص رد تسا فلکم يزکرم تبث رتفد - 2
 .دیامن داجیا ار رزوی متسیس هب دورو دحاو باسح نآ عفنیذ نیکلام یسررب ماجنارب

 .دنهد ماجنا ار يا هلماعم دنراد رارق هایس تسیل رد هک عفنیذ نیکلام و یمکح صاخشا اب دنناوت یمن یلام تاسسوم - 3

  .دیامن یم میظنت هناگادج لمعلازرط رد یلام تاسسوم يارب ار یسرتسد لباق تامولعم تراجتو تعنص ترازو - 4

  عفنیذ تیکلام تامولعم رشن
  :موس و تسیب هدام
 و لحم ،ردپ مان ،صلخت و مان کیکفت اب ار یمکح صخش عفنیذ نیکلام تسیل تسا فلکم تراجت و تعنص ترازو -1
 تیکلام نأ رد عفنیذ نیکلام هک یمکح صخش ییاسانش هرامش و مان عفنیذ کلام ره تیکلم رادقمو تیعون ،دلوت خیرات
 رشن نآ هعاشا زا دعب يراک زور 60 رثکا دح ای ای یسررب هسورپ متخ زا دعب ار اهنآ عفنیذ تکیلام متخ و زاغآ دنراد عفنیذ
 .دیامن

 هماع یسرتسد تهج طوبرم تیاس بو قیرط زا ار هدام نیا 1 هرقف جردنم تامولعم تسا فلکم تراجتو تعنص ترازو -2
  .دیامن رشن زاب یللملا نیب ياهرایعم اب تقباطم رد ناگیار روط

 ای طلغ تامولعم هکار عفنیذ نیکلام و یلصا کلام ،یمکح صاخشا هایس تسیل تسا فلکم تراجتو تعنص ترازو- 3
 ددرگ یم بلس اهنآ عفنیذ تیکلام ای وغل ناش زاوج یسررب لمیکت زا دعب هدومن نامتک ار تامولعم ای و هیارا هدننک هارمگ

 15 لالخ رد ناش تیکلام ع ون و مان کیکفت اب دنشاب هدومن يراددوخ هام شش لاللخ رد عفنیذ تیکلام هعاشا زا هاگره -4
 رشن طوبرم تیاس بو رد زاب تاعالطا یللملا نیب ياهرایعم قباطم هدش هیهت تمراف رد هایس تسیل رد جرد زا دعب يراک زور
 .دیامن

  عفنیذ تیکلام تامولعم يرادهگن
 :مراهچ و تسیب هدام
 لالحنا خیرات زا لاس 10 تدم يارب ار هدش تبث یمکح صخش عفنیذ تیکلام تامولعم تسا فلکم تراجتو تعنص ترازو
 .دیامن يرادهگن عفنیذ تیکلام تبث سباتید رد نآ وغل ای



  اهروشک ریاس اب عفنیذ تیکلام تاعالطا لدابت
 : مجنپ و تسیب هدام
 ای يدروم کیتاموتا لکش هب نیفرط قفاوت ساسا هب ياه روشک ریاس اب عفنیذ تیکلام تبث سیباتید تاعالطا لدابت
 .دریگیم تروص هبلاطملادنع

  عفنیذ تیکلام تامولعم هب یسرتسد رد تالکشم زا یهد عالطا
 :مشش و تسیب هدام
 تالکشم زا دنناوت یم دنراد یسرتسد نوصم يوجتستج متسیس و عفنیذ تیکلام تبث سباتید تامولعم هب هک یصاخشا -1
 .دنهد عالطا يزکرم تبث رتفد هب عفنیذ تیکلام تامولعم رد دوجوم صقاون و یسرتسد رد

 میمیصت زا و هدومن یسررب عالطا تفایرد زا دعب ار هدام نیا 1 هرقف جردنم تالکشم تسا فلکم يزکرم تبث رتفد -2
 .دهد تامولعم هدنهد عالطا هب هجوم لیالد رکذ اب دنتسم روط نآ عفر رب ینبم شیوخ

 .دیامن تیاکش دروب  هب دناوت یم دشاب هتشادن تعانق يزکرم تبث رتفد میمصت هب هدنهد عالطا هاگره -3

  تیمرحم
 :متفه و تسیب هدام
 جردنم صاخشا تبث تامولعم دنا فلکم زاوج هدننک رداص يروتکس تارادا ناگدنیامنو تراجتو تعنص ترازو نانکراک)1(
 هتفرشیپ یتامولعم يژولانکت متسیس زا هدافتسا اب تامولعم لیلحت و هیزجت ياه هتفای و تامولعم و هررقم نیا متشه هدام
 .دنیامن يرادهگن مرحم ار یسررب

 :دیامن يرادهگن مرحم ار لیذ دراوم دنا فلکم ياضق و یلدع عجارم ناگدنیامن )2(

 .طوبرم تارادا فرط زا نوصم يوجتسج متسیس رد وجتسج تساوخرد تفایرد .1
 .تساوخرد جردنم تاعوضوم .2
  .وجتسج دراوم .3
  .تساوخرد هب هدش هیارا خساپ .4
 .وجتسج تساوخرد تفایرد زا یهاگآ .5
 عفنیذ تیکلام تبث سیباتید فظوم نانکراک زا ریغ هب و هدوب مرحم عفنیذ تیکلام تبث سباتیرد رد هدش تبث تاعالطا )3(
 .دشاب هتشاد یسرتسد نآ هب دناوت یمن يرگید صخش چیه ییاضقو یلدع عجارم هدنیامن و تراجتو تعنص ترازو

 بیقعت تحت شیوخ طوبرم هرادا فرط زا وجتسج هدننک تساوخرد هب تامولعم هیارا زا ییاضق و یلدع عجارم هدنیامن )4(
 .دریگ یمن رارق یلدع

 عفانم داضت زا يریگولج
 :متشه و تسیب هدام
 هب هک یمکح صخش .ددرگ یم عونمم هررقم نیا جردنم یمکح صاخشا طسوت مان یب ماهس رودص ،هررقم نیا ذافنا اب )1(
  .ددرگ یم تازاجم نوناق قباطم دزرو تردابم راک نیا

 دراوم رب هوالع تسا فلکم روکذم یتلود ماقم ،دشاب یتلود ماقم یمکح صخش عفنیذ کلام ای یلصا کلام هاگره )2(
 :دیامن هعاشا زین ار لیذ دراوم ،هدام نیا )1( هرقف جردنم

 .یمکح صخش رد نآ شقن و هفیظو متخ و زاغآ خیرات ،يوفیظو فقوم -1



 ،اکاک ،همع ،هلاخ ،امام ،هساون ،دنزرف ،ردارب ،رهاوخ ،هدج و دج ،ردام ،ردپ ،رسمه لماش یتلود ماقم هب طبترم صاخشا -2
 .اهنآ نارسمه و نادنزرف

 لصاح نانیمطا یتلود ماقم طسوت هدام نیا )2( هرقف جردنم هدش هعاشا تامولعم تحص زا تسا فلکم یمکح صخش )3(
  .دیامن

 )2( هرقف مود زج جردنم یتلود ماقم هب طبترم صاخشا ای یتلود ماقم نآ عفنیذ کلام ای یلصا  کلام هک یمکح صخش )4(
 ریاس یتلود تارادا زا ای و هدش عقاو یتلود تارادا هلماعم فرط ،هدومن ذخا دادرارق یتلود تارادا زا دناوت یمن ،دشاب هدام نیا
 .دیامن تفایرد یلام ریغ و یلام تازایتما

 تادیوم و تافلخت
  :مهن و تسیب هدام
 هدام 2 و 1 ياه هرقف جردنم دایعم رد زاوج دیدجت ای تفایرد زا دعب ار شیوخ عفنیذ تیکلام یمکح صخش هک تروص رد)1(
 .ددرگیم وغل يو زاوج دیامنن هعاشا هررقم نیا متفه

 عالطا یمکح صخش هب هررقم نیا مهن هدام 1 هرقف جردنم داعیم رد عفنیذ تیکلام رد ریغت زا یلصا کلام هک تروص رد )2(
 نویلم کی یلا )500000( رازه دصجنپ غلبم تخادارپ هب فلکم لاوحا بسح عفنیذ تیکلام رادقم تشاد رظن رد اب دهدن
  .دوش یم يدقن همیرج یناغفا )1000000(

 يزکرم تبث رتفد هب هررقم نیا مهن هدام 2 هرقف جردنم دایعم رد عفنیذ تیکلام رد ریغت زا یمکح صخش هک تروص رد )3(
 یم هدام نیا 2 هرقف زج جردنم يدقن همیرج تخادارپ هب فلکم لاوحا بسح عفنیذ تیکلام رادقم تشادرظنرد اب دهدن عالطا
  .دشاب

 ثعاب يزکرم تبث رتفد طسوت هیعالطا رودص زا دعب زور 15 لالخ رد هدام نیا 3 و 2 تارقف جردنم ماکحا تیاعر مدع )4(
  .ددرگ یم یمکح صخش زاوج وغل

 دروم رد ار هدننک هارمگ ای طلغ تامولعم اه نآ ینوناق هدنیامن ای یمکح صخش ،عفنیذ کلام ،یلصا کلام هک تروص رد )5(
 غلبم تخادرپ هب فلکم لاوحا بسح عفنیذ تیکلام رادقم تشادرظنرد اب دیامن نامتک ار تامولعم ای و هعاشا عفنیذ تیکلام
  .دشاب یم يدقن همیرج یناغفا رازه دصجنپ و نویلم کی )1500000( یلا )1000000( نویلم کی

 و یمکح صخش طسوت هررقم نیا متشه هدام جردنم تامولعم نامتک ای هدننک هارمگ ای طلغ تامولعم هعاشا  هاگره )6(
 ماقم و وغل ار یمکح صخش زاوج يزکرم تبث رتفد ،دشاب یمکح صخش رد یتلود ماقم عفنیذ تیکلام هب عجار یلصا کلام
  .دزاس یم فلکم یناغفا )2000000( نویلم ود غلبم يدقن همیرج تخادرپ هب ار یتلود

 هرقف مود زج جردنم یتلود ماقم هب طبترم صاخشا ای یتلود ماقم عفنیذ ای یلصا تیکلام نامتک اب یمکح صخش هاگره )7(
 یلام ریغ و یلام تازایتما ریاس ای و هدش عقاو یتلود تارادا هلماعم فرط ،هدومن ذخا دادرارق یتلود هرادا زا هدام نیا 2
 هدش هتفرگ سپاو نآ هدش تفایرد یلام ریغ و یلام تازایتما مامت ،هدیدرگ خسف روکذم هلماعم و دادرارق ،دشاب هدومن تفایرد
 .ددرگ یم زین نوناق قباطم هراسخ ناربج تخادرپ هب فلکم یمکح صخش و

 )1( هرقف جردنم 4 و ،2 ،3 ییازجا تافلخت اهنآ ینوناق هدنیامن ای و یمکح صخش ای عفنیذ کلام ای یلصا کلام هاگره )8(
 ای یلصا کلام مهس ای اه ییاراد ،هرکذتم يازجا جردنم يدقن همیرج دنچ ود تخادرپ رب هوالع دهد ماجنا اررکم ار هدام نیا
   .ددرگ یفرعم یلاونرا- يول هب رتشیب قیقحت ضرغ و هدیدرگ طبض ای دمجنم یمکح صخش رد عفنیذ کلام



 ادیپ یسرتسد نوصم وجتسج متسیس ای عفنیذ تیکلام تبث سباتید هب یسرتسد تیحالص نتشاد نودب صخش هاگره )9(
 سرتسد هب ای و دنک اشفا ار نوصم وجتسج متسیس ای عفنیذ ياه تیکلام تبث سباتید رد هدش تبث تامولعم ای دیامن
 رازه دصجنپ یلا )500000( رازه دصجنپ غلبم يدقن همیرج تخادرپ رب هوالع لاوحا بسح ،دهد رارق رگید صخش
 .ددرگیم تازاجم نوناق ماکحا قباطم ،یناغفا )1000000(

 لاوحا بسح ،دزرو فلخت هررقم نیا متفهو تسیب هدام ماکحا و مهدزیس هدام )3( هرقف جردنم مکح زا صخش هاگره )10(
 قباطم ،دشابن رتشیب یناغفا )1000000( نویلم کی زا و رتمک )500000( رازه دصجنپ زا هک يدقن همیرج تخادرپ رب هوالع
  .ددرگیم تازاجم نوناق ماکحا

 هفیظو متخ زا لاس هس تدم ای و دشاب هتشاد عفنیذ تیکلام یمکح تیصخش رد هفیظو يارجا نیح یتلود ماقم هاگره )11(
 غلبم تخادرپ هب فلکم یتلود ماقم  و وغل ار یمکح یصخش زاوج يزکرم تبث رتفد دشاب هدیدرگن لیمکت يو یتلود
  .دشاب یم يدقن همیرج یناغفا نویلم کی ) 1000000(

 مراهچ لصف

 ییاهن ماکحا

  عفنیذ تیکلام یسررب دحاو داجیا
  :ما یس هدام
 یم داجیا يزکرم تبث رتفد تاکوچ رد ار عفنیذ تیکلام یسررب دحاو عفنیذ تیکلام یسررب روظنم هب تراجتو تعنص ترازو
 .دیامن

  اه لمعلازرطو حیاول عضو
 :مکی و یس هدام
 .دیامن یم عضو ار اه لمعلا زرط و حیاول هررقم نیا ماکحا رتهب قیبطت روظنم هب تراجتو تعنص ترازو

  یلاقتنا ماکحا
 : مود و یس هدام
 رتفد رد هام شش لالخ رد ار شیوخ عفنیذ تیکلام هررقم نیا ذافنا زا دعب دنا فلکم عفنیذ نیکلام و یمکح صاخشا )1(
 .ددرگ یم وغل اهنآ تیلاعف زاوج هعاشا مدع تروص رد دیامن هعاشا يزکرم تبث

 سامت هب داهن نیا رتسجار و تبث یجراخ و یلخاد یمکح صاخشا اب ترورض تروص رد تسا فلکم يزکرم تبث رتفد )2(
   .دیامن مهارف ار هررقم نیا ارجا هنیمز و هدش

  ذافنا
 : موس و یس هدام
 .ددرگ یم ذفان یمسر هدیرج رد رشن خیرات زا هررقم نیا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 هرامش همیمض
  عفنیذ نیکلام تامولعم هعاشا مروف

  تبث نیح عفنیذ نیکلام تاصخشم
 
 
 

  سکع

  مان 
ردپ مان   
صلخت   
دلوت خیرات   
تنوکس لحم   
هرکذت هرامش   



یتایلام هیصیخشت ربمن   
 باسح ای باسح ربمن  

یکناب ياه  
سردآ لیمیا    
  یصخش سردآ  
عفنیذ تیکلام زاغآ خیرات    
  عغنیذ تیکلام متخ خیرات  
  عغنیذ تیکلام تیعون  
 يدصیف و ماهس عومجم  

 ره  هدش رداص ماهس
عفنیذ کلام  

تیعبات    
 و دادعت دروم رد تامولعم  

 ياه تیلاعف تیعون
عفنیذ نیکلام یلصا  

 دروم رد تامولعم  
 رگید یمکح صاخشا
 عفنیذ کلام نآ رد هک
دنتسه  

تبث نیح عفنیذ نیکلام ینوناق هدنیامن تاصخشم  
مان    
ردپ مان    
صلخت    
دلوت خیرات    
  تیحالص دودح  
هرکذت هرامش    
 کلام مادک هدنیامن ایآ  

 مه يرگید عغنیذ
؟دنتسه  

ینوناق یگدنیامن تدم    
سردآ    
  لغش  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  هرامش همیمض 2

  وغل ای و زاوج دیدجت نیح عفنیذ نیکلام تاصخشم
  مان  
ردپ مان    
صلخت    
دلوت خیرات    
تنوکس لحم    
هرکذت هرامش    
یتایلام هیصیخشت ربمن    
 ياه باسح ای باسح ربمن  

یکناب  
سردآ لیمیا    
  یصخش سردآ  
عفنیذ تیکلام زاغآ خیرات    
  عغنیذ تیکلام متخ خیرات  
  عغنیذ تیکلام تیعون  
 يدصیف و ماهس عومجم  

 کلام ره  هدش رداص ماهس
.عفنیذ  

 و دادعت دروم رد تامولعم  
 یلصا ياه تیلاعف تیعون
عفنیذ نیکلام  

تبث نیح عفنیذ نیکلام ینوناق هدنیامن تاصخشم  
مان    
ردپ مان    
صلخت    
دلوت خیرات    
  تیحالص دودح  
هرکذت هرامش    
 عغنیذ کلام مادک هدنیامن ایآ  

؟دیتسه مه رگیر  



ینوناق یگدنیامن تدم    
  سردآ  
لغش    

 


