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نیرضاح

ییوجشناد نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیـصحت  یـشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  نایاقآ 
(، یلیمکت تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم  يورسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،)

ياهشزومآ ریدم  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد 
دیفم رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دـهاش و  داتـس  سیئر  دازآ ،
دمحم رتکد  یمالـسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش (

مولع سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح 
یشزومآ نواعم  یکویس ( یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،)

نواعم یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ 
یقیقح وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ 

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش 

)نیبیاغ نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  ياقآ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

نیا يا  هدکـشناد یگدـنکارپ  و  تاونـس ) رد  باستحا  اب   ) لاسمین فذـح  یـضاقتم  نایوجـشناد  دادـعت  زا  يرامآ  هاگـشناد  یـشزومآ  ریدـم  هسلج  يادـتبا  رد 

رد نایوجـشناد  دادعت  روطنیمه  سورد و  دادعت  يرامآ  عیزوت  هب  سپـس  .درک   هئارا  لاسمین  لاعف  نایوجـشناد  دادـعت  رد  تارییغت  هجیتن  رد  اه و  تساوخرد

تاناحتما يرازگرب  ةویش  صوصخ  رد  لصفم  روطب  همادا  رد  .دش  دیکأت  زور  ره  توافتم  ياهتعاس  رد  تاناحتما  عیزوتزاب  رب  دش و  هراشا  یناحتما  ياه  تقو

.دش  رظن  لدابت ثحب و  يا  هدکشناد مزال  ياه  يزیر همانرب لاسمین و  نایاپ 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
اه هدکـشناد شزومآ  ناسانـشراک  دـش  ررقم  مرتنایاپ  تاناحتما  يرازگرب  يارب  رت  قیقد يزیر  هماـنرب ياتـسار  رد 

ینیسردم رامآ  روطنیمه  يروضحریغ و  تروصب  تاناحتما  يرازگرب  نایـضاقتم  زا  يرامآ  ینفلت ، سامت  تروصب 
.دننک مهارف  ار  دنرادن  يروضحریغ  نومزآ  يرازگرب  هب  يزاین  دنا و  هداد ماجنا  لاسمین  لوط  رد  ار  یبایزرا  هک 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

2
هدکـشناد یمومع  سورد  یناحتما  همانرب  دـش  ررقم  تاناحتما  عیزوتزاب  رد  تلوهـس  اه و  لخادـت شهاک  تهج 

ساسا رب  هامریت  یناـیاپ  ۀـتفه  ود  هب  یجراـخ  ناـبز  یـسراف و  فراـعم ، هورگ  یمومع  سورد  لـماش  تاـیبدا 
.دنبای لاقتنا  هدکشناد  يزیر  همانرب

یشزومآ روما  تیریدم 
ةدکشناد یشزومآ  نواعم 
یناسنا مولع  تایبدا و 

لاسمین3 هاگشناد ، دازآ  ياه  شزومآ رتفد  يزیر  همانرب ساسا  رب  دش  ررقم  ناتـسبات ، لاسمین  يرازگرب  صوصخرد 
.دوش رازگرب  يروضحریغ  تروصب  ناتسبات 

ياه شزومآ رتفد  ریدم 
دازآ 
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4
تاـناحتما يرازگرب  هوـحن  یـشزومآ  ياـه  هاـگراک يرازگرب  صوـصخ  رد  هاگـشناد  یــشزومآ  مرتـحم  نواـعم 

ياضعا تکرـش  موزل  رب  دنتـساوخ  اه  هدکـشناد اه و  سیدرپ یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  زا  هدومن ، یناسر  عـالطا
.دوش دیکأت  اه  هاگراک نیا  رد  یملع  تأیه  مرتحم 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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