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یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 
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نیرضاح
دیجم رتکد  داژن ، یمتسر یلعدمحم  رتکد  داژن ، همیزخ  نیسح  رتکد  يورسخ ، نیسحدمحم  رتکد  یتیآ ، نسحم  رتکد  نایاقآ 
یبتجم رتکد  ادفناج ، اضریلع  رتکد  يدایص ، نیسحدمحم  رتکد  یگیب ، لیا دیعس  رتکد  این ، یبیطخ نسحم  رتکد  يدجب ، هتالک

یفطصم رتکد  یناث ، یلین اضردیمح  رتکد  هداز ، یضاق اضر  رتکد  هاوخرادید ، دوعسم  رتکد  رف ، گنهرف نویامه  رتکد  هفیلخ ،
ینیسح هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  هداز ، یهلا نسحدمحم  رتکد  یعراز ، یلع  رتکد  روپ ، يدحاو

ینایدنیبیاغ يدهمدمحم  رتکد  هدازدیشروخ ، نسحم  رتکد  یسیئر ، ردیح  رتکد  نایاقآ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

اه هدکشناد ناراکمه  هیلک  تامحز  زا  دیدج ، یلیصحت  لاس  عورـش  کیربت  ءاضعا و  ۀیلک  تمدخ  مدقمریخ  ضرع  نمـض  یتیآ  رتکد  ياقآ  هسلج  يادتبا  رد 

عوضوم دنجریب و  هاگشناد  تیباذج  ياقترا  عوضوم  هب  ناشیا  .دندومن  رکشت  دوروون  نایوجـشناد  مان  تبث  یلیـصحت و  لاسمین  عورـش  هب  طوبرم  روما  تباب 

یعرف ياه  هرود يارجا  يزیر و  حرط .دنیامن  يرای  ار  هاگشناد  شزومآ  هزوح  هنیمز  نیا  رد  دندومن  تساوخرد  ناراکمه  هیلک  زا  هدومن و  هراشا  وجشناد  بذج 

.تفرگ رارق  دیکأت  دروم  ناشیا  طسوت  هک  دوب  يدراوم  رگید  زا 

.دومن هراشا  رهم  ات 8  هب 6  رهم  ات 3  زا 1  هفاضا  فذح و  ةزاب  رییغت  عوضوم  هب  هسلج ، ياضعا  تمدخ  مدقمریخ  رکشت و  ضرع  نمض  يورـسخ  رتکد  ياقآ 

یلیـصحت تیعـضو  بترم  شیاپ  هناماس و  نیا  رد  نایوجـشناد  باسح  هیوست  دـنیآرف  دـیدج ، هناماس  رد  یـشزومآ  فلتخم  ياهدـنیآرف  ياـمنهار  نیودـت 

.دش رظن  لدابت  ثحب و  لیصفت  هب  اهنآ  دروم  رد  هک  دوب  يدراوم  زا  امنهار  دیتاسا  طسوت  نایوجشناد 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
لالج ياقآ  عابتا  هدش  هتفریذپ  يوجشناد  صوصخرد  سودرف  ینف  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  تساوخرد 

مزال تدـعاسم  هدکـشناد  نآ  یـشزومآ  نواـعم  طـسوت  مزـال  یـسررب  زا  سپ  دـیدرگ  بوصم  حرطم و  یفیرش 
.دوش ماجنا  رتویپماک  قرب و  یسدنهم  هدکشناد  هب  هدربمان  لاقتنا  صوصخرد 

یشزومآ نواعم 
سودرف هدکشزومآ 

2
مناخ داتـسا  هب  یفرعم  تروصب  سرد  هئارا  صوصخرد  يزرواشک  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم  تساوخرد 
دروم سرد ، ندوب  یلمع  / يرظن تیهاـم  لیلدـب  حرطم و  بآ  یـسدنهم  یـسانشراک  يوجـشناد  ینابـش  هزئاـف 

.تفرگ رارق  تفلاخم 
-
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3
زا عافد  تصرف  هامرهم  نایاپ  ات  رثکادح  دنراد  رارق  مجنپ  لاسمین  رد  هک  دشرا  یـسانشراک  نایوجـشناد  دش  ررقم 

دهاوخن دوجو  اهنآ  مجنپ  لاسمین  يارب  تاونـس  دیدمت  ناکما  تروصنیا  ریغرد  دـنراد ، ار  نآ  بیوصت  لازوپورپ و 
.تشاد

تالیصحت تیریدم 
یلیمکت

4

یتفارـش لضفلاوبا  ياقآ  ناـمزمه  لیـصحت  صوصخرد  ناـشخرد  ياهدادعتـسا  هورگ  مرتحم  ریدـم  تساوخرد 

تقفاوم دروم  حرطم و  قوقح  هتـشر  رد  ییوجشناد 9612801049  هرامش  هب  یسراف  تایبدا  هتشر  يوجـشناد 

.تفرگ رارق 
-

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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