
يلا عت همسب

............................ تامدخ هئارا يتكراشم يراذگاو

هب 1380 لا س بوصم تلود يلا م تاررقمزا يشخب ميظنت نوناق ( 88 ) هدام «ب» دنب ساسارب دادرارق نيا  
....................... خروم .......................... هرامشزوجم يط يصوصخ شخب هب تامدخ زا يشخب هئاراروظنم

تساير ............................. مناخ / اقا نيب نارهت يكشزپ مولع هاگشناد مرتحم هسيئر تئيه
يگدنيامن هب ........................................................ يناشن هب ................................ نات ــ سراميب

يقيقح صخشو ؛ وس كيزادوش يم هدناوخ لوا فرط دعبنم هك ناتسراميبزا
هب .................... يكشزپ ماظن هرا مش هب ( هاگتسد تيح صال دجاو ) ................................... مناخ / اقآ
: ديدرگ دقعنمريز حرش هب رگيد يوسزادوشيم هديمان مود فرط دعبنم هك ...................................... سردآ

دادرارق عوضوم :1 هدام

ناتسراميب يرتسب / يياپرس ناعجارم هب ........................................... ينامرد / يصيخشت تامدخ هئارا  
(1 هرامش تسويپ تسيل حرش هب ) لوا فرط هدش الم عا ياه همانربو فياظو حرش اب قباطم تامدخ ماجناو

. دادرارق تدم لوطرد مود فرط طسوت

دادرارق تدم :2 هدام  

. تسا يسمش لا سكي تدمب ............................ تياغل ............................. خيراتزا دادرارق تدم  

تكراشم دصردو دادرارق غلبم : 3 هدام  

تفايرد زا دعب هك ، ليذ لودج تروصب ناراميب هب هدش هئارا تامدخ زا لصاح دمآرد ساسارب دادرارق غلبم (1
ميسقت نيفرط نيب يتكراشم دصرد ساسارب ناتسراميب هب نآ تشگربو هنازخ باسح هب نآ زيراو و قوف غلبم

. ديدرگ دهاوخ

دادرارق فرط كشزپ زا راظتنا دروم ينامرد تامدخ لودج  

بوصميًمكدحاو هفرعتهفرعت لك زا كشزپ تخادرپمهس لباق غلبم لك

تامدخ المعون عا هفرعتو K بسحرب
كشزپهديدرگ دصرد

يياپرس

يرتسب

لك عمج



 

 

مهسدصرد ............................. و لوا فرط مهسدصرد ............................. تروصب تكراشم غلبم ( 3
ينوناق تاروسك رسك و هنازخزا لوصوزا سپ لوا فرط هك دشاب يم هلصاح دمآرد لك غلبمزا مود فرط

. تسا مود فرط مهس تخادرپو هبساحم هب فظوم

لوا فرط تادهعت :4 هدام  

يم تامدخ هئارا تهج تاررقم دحرد مز ال ينامرد صيخشت تاناكما هيلك نيمات هب دهعتم لوا فرط ( 1
. دشاب

يزيراو هوجو هيلك هبساحم تهج ناتسراميب يلا مرومارد هناگادج لصفرس داجيا هب دهعتم لوا فرط (2
. دشاب يم مود فرط هب طوبرم

يا هميب يهد ششوپ تهج تاسسوم رياسو هياپ رگ هميب ياهنامزاساب دادرارق داقعنا هب دهعتم لوا فرط (3
. دشاب يم يناتسراميب ناعجارمو ناراميب

ششوپ تحت ناراميب هب هدش هئارا تامدخو تيزيو دانسا ندرك تسيلو يروآ عمج هب دهعتم لوا فرط (  4
. دشاب يم رگ هميب ياهنامزاس

هميب ياهنامزاس هب هئارا تهج هدش صخرمو يرتسب ناراميب ياه هدنورپ ميظنت هب دهعتم لوا فرط (  5
. دشاب يمرگ

مود فرط هب ، لبق هام ناياپ زا سپ زور 15 ات رثكادح هناهام باسح تروص هئارا هب دهعتم لوا فرط (  6
ضارتعا ًابتك قوف باسح تروص هب ضارتعا تروصردات دراد تقو زور 15 رثكادح مود فرطو تسا

. ديامن الم عا لوا فرط هباردوخ

دشاب يم مود فرط هب عوبتم ترازو تاررقمو طباوض ساسارب  فياظو حرش هئارا هب دهعتم لوا  فرط  (  7
1( هرامش تسويپ تسيل  )

مود فرط تادهعت :5 هدام  

. دشاب يم روشك يراجو يرادا تاررقمو نيناوق تياعر هب دهعتم مود فرط (1

. دشاب يم يم ال سا تانوئشو مظن تياعر هب دهعتم مود فرط (2

. دشاب يم يتلود شخبرد ناريزو تيئه بوصم ياه هفرعت تياعر هب دهعتم مود فرط (3

. دشاب يم 1 هرامش تسويپ تسيل ساسارب هلوحم فياظو ماجنا هب دهعتم مود فرط (4

مهسزا لوا فرط طسوت هك دشاب يمدوخ يياپرس خسن يا هميب تاروسك تخادرپ لوئسم مود فرط (5
. دشدهاوخ رسك يو يتخادرپ

. دشاب يم 2 هرامش تسويپ تسيل اب قباطم رايتخا رد لا وما هيلكزا تسارحو ظفح هب فظوم مود فرط (6

. درادن ريغ هبار دادرارق عوضوم يراذگاو قح مود فرط (7



. دشاب يم تامدخ ماجنا تهج هطوبرم ياه هناورپ هئارا هب فظوم مود فرط (8

. دشاب يم هطوبرم فياظو حرشاب طبترم يناتسراميب ياه هتيمكرد تكرش هب فظوم مود فرط (9

زا سپو هتخادرپن لوا فرط هب ار هشيپو بسك قحو يفنصو يلفقرس تباب يهجو چيه مود فرط (10
ناياپ زا سپ تسا دهعتم مود فرطو تسا هتفاي ناياپ دادرارق ، ًانوناقو اعرشدادرارق خسفو هرود ناياپ

ديامنن هبلا طم هشيپو بسك قح ناونع هب ار يهجو عون چيهدادرارق

مكاحم هب يا هفرح لئاسم زا يشان هدمآ شيپ يلا متحا الت كشم هيلك ييوگخساپ لوئسم مود فرط (11
. دشاب يمن ناتسراميب تساير هجوتم يتيلوئسم رظن نيازاو هدوب يكشزپ ماظنو ينوناق

. دشاب يم هاگشنادزا يمسر همان يفرعم ياراد نيسرزاب اب يراكمه هب دهعتم مود فرط (12

يمن 1337 لا س بو ـ صم يتلود نان ــ كراك الت خادم عنم نوناق لومشم هكديامن يمرارقا مود فرط (13
. دشاب

هب طبريذ تنواعم يشزومآ ياه هتسب اب قباطم يشزومآ تامدخ هئارا و شريذپ هب دهعتم مود فرط (14
. دشاب يم لوا فرط يوس زا هدش يفرعم نارايتسد و نازوراك هيلك

راك ماجنا نسح تنامض : 6 هدام

تنامض تهج يكناب ربتعم همان تنامض تروصبار دادرارق لك غلبمزا دصرد هد هك تسا فظوم مود فرط  
هب ار نآ دادرارق ناياپرد لوا فرطو دهد رارق لوا فرط رايتخارد دادرارق ءاضما نامزرد راك ماجنا نسح

. دهد تدوع مود فرط

دادرارق خسفو قيلعت الف٬ تخا دراوم :7 هدام  

هلصاف هب لوا فرط يوسزا يبتكراطخا 2 الغ با زا سپ و دادرارق دافمزا مود فرط يطخت تروصرد (1
دادرارق خسف عوضوم هبناجكي روطب دناوت يم لوا فرط ، راك شور دوبهب مدعو مود فرط هب زور 15 لقادح
دادرارق خسف هب تبسن ، تساوخرد عوضوم اب تقفاوم ذخا تروصرد و حرطم هاگشناد يراذگاو هتيمكردار

. ديامن مادقا هتيمك صيخشت بسح لوا فرط عفن هب راك ماجنا نسح تنامض طبضو

ليسو هلزلز ، يزوس شتآ ، گنج ليبقزا ددرگ راكرد يدج الل خا ثعاب هك هبفرتمريغ ثداوح زورب تروصرد (2
ينوناق لحارم يط زا سپ دادرارق لوا فرط يبتك تقفاومو مود فرط يبتك تساوخردابو هريغو نافوطو
دادرارق ديدجت نمض دنناوت يم نيفرط ؛ دادرارق يارجا عناوم ندش فرطرب زا سپو هدمآرد قيلعت تلا ح هب

. دنيامن مادقا نآ يارجا همادا هب تبسن

يلا م همان نيئآ 94 هدام عوضوم نويسيمك رد عوضوم ، نيفرط نيبام يف يف ال تخا هنوگره زورب تروصرد (3
. تسا ارج اال مز ال نيفرط يارب دش دهاوخ رداص احلص هك هرداص يار و حرط هاگشناد يت ال ماعم

8 : هدام  

. دنرادار دحاو مكح ءاضما زا سپ خسنزا كيره هك ديدرگ ميظنت هخسن 4 رد گرب 4 ردو هدام 8 رد دادرارق نيا  

 

مود فرط                                                                                                     لوا فرط  



: يقوقح / يقيقح يصخش :                                                                                          ريدم / سيئر

: ءاضماو رهم                                                                                            ناتسراميب ءاضماورهم  

مانو مان : 2 دهاش                                                                        يگداوناخ مانو مان : 1 دهاش  
يگداوناخ

ءاضما                                                                                                             ءاضما  


