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هتفرشیپ یناسنا عبانم تیریدم هوزج
یرتشوش روپ یجاح رتکد : داتسا

نایسابع جارعم - یحلصم مثیم : ناگدنروآدرگ

: یناسنا یورین یزیر همانرب فیرعت

همانرب رثا رد نامزاس ینعی دوش. یم نیمأت و دیهمت ، لیلحت یلنسرپ یاهزاین نآ یط هک تسا یدنیارف لماش یناسنا یورین یزیر همانرب -1

. دنکیم ادیپ یسرتسد فلتخم یاهنامز رد هطوبرم تراهم و صصخت نتشاد ظوحلم اب زاین دروم میت هب یناسنا یورین یزیر

هرابنا هچ هب دوخ فادها هب لین یارب دنک یم ینیب شیپ نامزاس نآ یط هک دوش یم طاالق یدنیارف هب یناسنا یورین یزیر همانرب -2

. دراد زاین ینامز هچ ورد لغاشم هچ یارب ، تراهم و صصخت هچ راک)،اب یورین هعومجم )

فلتخم بصانم و لغاشم و اهدحاو رد رارقتسا ، نامزاس هب دارفا دورو نآ، بجومب هک تسا یاهتیلا عف لماش یناسنا عبانم یزیر همانرب -3

. دریذپ تروص تلوهس وهب عقومب نآ ینیزگیاج ، تسپ ره ندش خیلا تروص رد ات دوش یم میسرت و ینیب شیپ ، تمدخ زا اهنآ جورخ وزین

و دوش یم لیلحت و هیزجت ، یناسنا یورین هب نامزاس یاهزاین فیک و مک نآ، هلیسو هب هک تسا یدنیارف یناسنا یورین یزیر همانرب -4

. ددرگ یم عفترم اهزاین نیا المز یاه مسیناکم و اهمتسیس یحارط واب بسانم یاه هیور و اهتسايس ذاختا اب سپس

: یزیر همانرب دصاقم و فادها

و اهشور زا یریگ هرهب نمض و صخشم ار یناسنا عبانم هب نامزاس یتآ یاهزاین یناسنا یورین یزیر همانرب تفر هراشا شیپ رد هچنانچ
ار نامزاس و نانکراک عفانم رذگهر نیا وزا دنکیم مهارف ار اهیراجنهان و اههاگنت ، اهشلا چ نتخاس عفترم هنيمز ، بسانم یاه مسیناکم

و یشزومآ یاه همانرب ندوب بسانمان ، تمدخ کرت ، تبیغ قیرط هکزا ییاه هنیزه نینچمه یناسنا یورین یزیر همانرب . دیامن یم نیمأت

زا دنترابع هص خال روطب یناسنا یورین یزیر همانرب دصاقم و فادها اذهعم . دهد یم لیلقت ار دوش یم لیمحت نامزاس هب یرو هرهب

نامزاس هدنیآ حلاو زاین دروم یناسنا یورین نیمأت و نييعت -1

نانکراک روما اب طبترم یاهتصرف تیوقت و ديدحتو فيعضت هب تبسن تیریدم هب ندناسر یرای قیرط زا یلنسرپ یاه هنیزه شهاک -۲

رد واووا رادومن

. اهنآ یدنمناوت و دادعتسا و تیق خال تردق شیازفا روظنمب نانکراک شرورپ بسانم هويش نييبت و میسرت -۳

. نامزاس لک رد یزیر همانرب حطس ءاقترا هب کمک -۴

نامزاس فلتخم یاه هدر رد یناسنا عبانم حیحص تیریدم تیمها دروم رد رتشیب یهاگآ بسک تهج یزاس تیفرظ -۵

. یناسنا یورین یزیر همانرب یلک یاهتسايس نييعت و رثؤم تامادقا یبایزرا یارب المز یاهرازبا نتخاس مهارف -۶

: یناسنا یورین یزیر همانرب یایازم

. نامزاس رد دوجوم یناسنا عبانم و هزاس رد دوجوم یناسنا عبانم و تاناكما زا بولطم هدافتسا - فلا

نامزاس تدم دنلب فادها ققحت تهج رد یناسنا عبانم یگنهامه ب-

. هنیزه لقادح اب زاین دروم یناسنا عبانم نیمأت ج-

یناسنا یورین یزیر همانرب مدع داللی یناسنا عبانم تیریدم فادها ریاس ققحت یارب المز هنیمز ندروآ مهارف

عقاو یهجوت یب ای ضامغا دروم دراوم یرایسب رد مهم نیا لئاسم هراپیا لیلدب یناسنا یورین یزیر همانرب ناوارف یایازم و تیمها مغریلع
دوش. یم

دوش: یم یشان ريز زاداللي اتدمع یناسنا یورین یزیر همانرب مدع

. نایامرفراک و ناریدم یخرب ناهذا رد یتنس هاگدید دوجو -1

. نامزاس رد یناسنا یورین یزیر همانرب ناصصختم دوجو مدع -2

ار هیامرس تشگزاب جیار روصت تسا رکذب .المز یناسنا عبانم هب تبسن هدزاب دوز اتدمع و دیلوت روما و میلا لئاسم هب ناریدم شیارگ -3

نیا دنک. یم یقلت هدزاب رید و تدم دنلب یعوضوم ار یناسنا هعسوت یراذگ هیامرس هنیزه و دناد یم یناگرزاب و دیلوت تایلمع زا یشان

دوش. یم دیدشت دشاب هاتوک تيريدم رمع هک ییاهاج ژهرد یوب عوضوم
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یاه حرط نییبت و نیودت یارب رادیاپ جیهم تیلا عف کی ناونع هب وهن تدم هاتوک ییارجا عوضوم کی ناونع هب یناسنا یورین یزیر همانرب -4

تسا حرطم ژکی تارتسا

: یناسنا یورین یزیر همانرب یاهضرف شیپ

لیبق زا فادها ققحت ساسا نیا .رب دریذپ تروص نامزاس یلک یاهتسایس و فادها اب ماگمه و بسانتم دیاب یناسنا یورین یزیر همانرب

نیمضت ، بسانم تامدخ هئارا یرو، هرهب و ییاراک شیازفا ، رازاب زا یمهس لیصحت و شورف هعسوت ، تیرومأم عقومب و حیحص ماجنا
دیاب زین یعامتجا و یداصتقا ، یسایس ، یگنهرف عاضوا اهضرف شیپ نييعت رد هکنیا نمض دراد زاین ژکی تارتسا یزیر همانرب وهب یروادوس

ار یناسنا یورین یزیر همانرب یایازم مها یناسنا یورین یزیر همانرب یایازم اهنآ زا کی ره صوصخ رد المز تادیهمت و دریگ رارق هجوت دروم
فادها ققحت تهج رد یناسنا عبانم یگنهامهب نامزاس رد دوجوم یناسنا عبانم و تاناكما زا بولطم هدافتسا - فلا ریز حرش هب ناوتیم

نامزاس تدم دنلب

. هنیزه لقادح اب زاین دروم یناسنا عبانم نیمأت ج-

و تیمها مغریلع اب یناسنا یورین یزیر همانرب مدع داللی یناسنا عبانم تیریدم فادها ریاس ققحت یارب المز هنیمز ندروآ مهارف د-

مدع دوش. یم عقاو یهجوت یب ای ضامغا دروم دراوم یرایسب رد مهم نیا لئاسم یاهراپ لیلدب یناسنا یورین یزیر همانرب ناوارف یایازم

دوش: یم یشان ریز زاداللی اتدمع یناسنا یورین یزیر همانرب

. نایامرفراک و ناریدم یخرب ناهذا رد یتنس هاگدید دوجو ١-اب

. نامزاس رد یناسنا یورین یزیر همانرب ناصصختم دوجو مدع -۲

ار هیامرس تشگزاب جیار روصت تسا رکذب .المز یناسنا عبانم هب تبسن هدزاب دوز اتدمع و دیلوت روما و میلا لئاسم هب ناریدم شیارگ -۳

نیا دنک. یم یقلت هدزاب رید و تدم دنلب یعوضوم ار یناسنا هعسوت یراذگ هیامرس هنیزه و دناد یم یناگرزاب و دیلوت تایلمع زا یشان

دوش. یم دیدشت . دشاب هاتوک تيريدم رمع هک ییاهاج ژهرد یوب عوضوم

حرط نییبت و نیودت یارب رادیاپ جیهم تیلا عف کی ناونع ب وهن تدم هاتوک ییارجا عوضوم کی ناونع هب یناسنا یورین یزیر همانرب -۴

. تسا حرطم ژکی تارتسا یاه

: یناسنا یورین یزیر همانرب لحارم

ورگ رد نامزاس تیلا وعف تايح هک تسا ینانکراک زا تنایص و بذج ، باختنا لماش دش هتفگ شیپ رد هچنانچ یناسنا یورین یزیر همانرب
.و دریگ رارق یبایزرا دروم و یسررب نامزاس دوجوم یلنسرپ تیعضو دیاب ادتبا یناسنا یورین یزیر همانرب دنیارف رد ورنیا .زا تسا اهنآ دوجو

دوش. هديشيدنا اهنآ هب لین یارب المز تادیهمت ، روصتم فادها هب هجوت اب سپس

دوش. یم ماجنا ریز حرشب هلحرم جنپ یط ال ومعم یناسنا یورین یزیر همانرب

نامزاس رد دوجوم یناسنا یورین یبایزرا و هعلا طم -۱

نامزاس یتآ فادها یسررب و هعلا طم -۲

هدش. میسرت فادها هب هجوت اب یناسنا یورین هب نامزاس زاين نييعت و هعلا طم -۳

راک. رازاب رد یناسنا یورین هضرع نازیم دروآرب و یسررب -۴

. یناسنا یورین یاضاقت و هضرع هسیاقم و هعلا طم ساسا رب نامزاس یلنسرپ یاهتسایس نییعت و یسررب -۵

لغش لیلحت و هیزجت

لغش ليلحت و هيزجت . دراد هدهع اررب لغاشم یساسا و صخشم یاه هبنج شرازگ و تبث ، هعلا طم ، فشک لمع لغش لیلحت و هیزجت

وزین لغاشم نیب طابترا راك، عاضوا و طیارش اه، تیلوئسم ، فیاظو ییاسانش و نییعت یارب هک دوش یم لماش ار ییاه هیور و اهشور
، رگیدکی اب لغاشم طباور اه، تیلوئسم ، فیاظو زا یا هص خال لغش لیلحت و هیزجت سپ . تسا هدافتسا دروم نانکراک یناسنا تایصوصخ

. دریگیم ارردرب اهنآ یراک طیارش و لغاشم یدصت یارب زاین دروم یاهتراهم و شناد
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فیاظو اهو تیلوئسم راک، طیارش ، لغش لیلحت و هیزجت اب اریز تسا یناسنا یورین یزیر همانرب رد لغش ليلحت و هيزجت لصا دربراک
روبزم میهافم هب یبای تسد . ددرگ یم نيعم رگید فرط زا اهنآ یدصت یارب زاین دروم یاهییاناوت و تراهم ، شناد و فرط کی زا لغاشم

لیلحت و هیزجت . دنوش یبایزرا و یسررب ، یروآ عمج کیتامتسیس و مظنم روط هب اهتیلا عف هب طوبرم تاع طاال هک دشاب یم ریذپ ناکما ینامز

نكيل . تسا یرورض نادنمراک ییامنهار و شزومآ ، باصتنا ، یبایدنمراک طیارش ابقاعتم و لغش تاصخشم و لغش حرش هیهت یارب لغش

اب هتشذگ طیارش هکارچ ، لغش هدنیآ اب هتشذگ هن دریگ رارق هجوت دروم نآ دوجوم تیعضو لغش تیلا عف شرازگ رد هک تشاد هجوت دیاب
اب بسانتم لغش لیلحت و هیزجت زا سپ دیاب زین هدنیآ یراک طیارش و دشاب یمن بولطم یملع یاه هتفای ژیو ولونکت تارییغت هب هجوت

دوش. میسرت تاناکما و تایضتقم

لغش ليلحت و هيزجت فيرعت

حیرشت اهنآ ماجنا هوحن و یدصت طیارش ، لیلحت لغش هدنهد لیکشت یاه الهی نآ یط هک ددرگ یم طاالق یتایلمع هب لغش لیلحت و هیزجت -۱

دوش. شرازگ و تبث ، یسررب رگیدکی اب نامزاس فلتخم روما و اهشخب طباور ،

لغاشم زا کی ره تيهام و تیفیک هب طوبرم قیاقح و تاع طاال نآ ساسا رب هک دوش یم طاالق ییاهشور هب لغش لیلحت و هیزجت -۲

دوش. یم تشاددای و لیلحت یسررب ، هعلا طم ، یروآ عمج ، کیتامتسیس روط ،هب هطوبرم یاه تیلوئسم و فیاظو ماجنا طیارش و نامزاس

یفاک تاع وطاال ددرگ یم یسررب نامزاس رد لغاشم نا کی ره یاهیگ یوژ و تیهام نآ قیرط هکزا تسا یدنیارف لغش لیلحت و هیزجت -۳

دوش. یم شرازگ و لیلحت ، تبث ، یروآ عمج اهنآ هرابرد

یارب المز یاه تراهم و شناد ، رگید لغاشم اب لغش نآ هطبار ، لغش یاه تیلوئسم و فیاظو هص خال حرش لماش لغش لیلحت و هیزجت -۴

.... تسا راک بولطم طیارش نآو نداد ماجنا

. تسا رتتسم لغش ليلحت و هیزجت رد یساسا موهفم ود ددرگ یم دافتسم قوف فیراعت زا هچنانچ

: لغش فیاظو و حرش -١

ار. لغش هبنج نیدنچ لومعم روط هب لغش حرش . تسا لغش کی یاهتیلوئسم و فیاظو ، تیفیک ، تیعقاو نایب زا ترابع لغش حرش

دنک. یم تسرهف المز یاهییاناوت اه،و شناد ، اهتراهم اب هارمه

: لغش یدصت و زارحا طیارش -۲

ریظن ددرگ یم طاالق دنک زارحا ار تسپ دناوتب ات دشاب اراد یضاقتم دیاب هک ییاه لقادح و اهییاناوت ، طباوض ، طیارش هب لغش زارحا طیارش
و… یرهاظ تيعضو ، کاردا ، شوه ، تراهم و شناد ، یلیمکت یشزومآ یاه هرود ، دیفم براجت ، یلیصحت هتشر و حطس

دوش: یم ماجنا ریز لحارم قیرط زا لغش لیلحت و هیزجت لغش لیلحت و هیزجت یارجا لحارم

هدش نییعت فادها اب لغاشم قباطت روظنمب نامزاس تیلک هعلا طم -١

لغش ره دروم رد تاع طاال یروآ عمج -۲

و هيزجت و هعلا طم یارب لغاشم زا ییاه هنومن ،هب هنيزه و تقو رد ییوج هفرص یارب اجنیا هدش.رد یروآ عمج تاع طاال لیلحت و هیزجت -۳

دوش. یم افتكا ليلحت

. رظن دروم لغاشم یارب درکلمع درادناتسا هیهت -۴

.( یناور و یحور طیارش - براجت - یلیصحت کردم ). لغش زارحا طیارش نييعت -۵

. لغش حرش میظنت -۶

دیآ.) تسدب یهدزاب رثکادح هک یوحنب رگیدکی هب هتسباو لغاشم زا یهورگ ای لغش کی رد اهتيلوئسم و فیاظو میظنت ) لغش یحارط -۷

زاین تروص رد المز تاح ال صا ماجنا و لغش یحارط یبایزرا -۸
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: لغش لیلحت و هیزجت راثآ

دوش. یم لصاح ریز جیاتن و راثآ لغش لیلحت و هیزجت زا

فلتخم یاهدحاو نیب یقطنم و بولطم تاطابترا داجیا و نامزاس الت یکشت یحارط یارب المز هنیمز نتخاس مهارف -۱

نامزاس فلتخم لغاشم یاهتیلوئسم و فیاظو میسرت و ینامزاس یاه تسپ زارحا طیارش نييعت -۲

. فادها ققحت تهج رد یبایدنمراک تایلمع ماجنا روظنمب ینامزاس یاه یشم طخ و اهتسايس نييعت -۳

. دزمتسد و قوقح داعالهن ماظن داجیا روظنمب لغاشم یبایزرا -۴

. اهنآ یگتسیاش نييعت روظنمب نانکراک درکلمع یبایزرا -۵

". اهنآ یزاس هدنلا وب هعسوت تهج رد تراهم حطس شیازفا و نانکراک شزومآ -۶

. اهتيلوئسم و فیاظو فیک و مک صوصخ رد یناسر طاالع یارب بسانم رتسب داجیا -۷

. اهیتیاضران و تاضارتعا ، تایاکش هب یگدیسر یارب بسانم رتسب داجیا -۸

. اهشور یزاس هنیهب الحو صا صوصخ رد درکلمع درادناتسا نييعت -۹

راک. طیحم تشادهب و ینمیا متسیس داجیا راکو ثداوح زا یریگشیپ -۱۰

نامزاس و دارفا یرو هرهب و ییاراک شیازفا و دیلوت حطس ءاقترا تهج نئمطم و بسانم رتسب داجیا -۱۱

یبای دنمراک ار مادختسا یضاقتم دارفا راکو ناگدنیوج نایم زا نامزاس زاین دروم و بسانتم یاهورین نیمأت و قيقحت ، هعلا طم دنیارف
هکارچ تسا طسوتم و کچوک یاهنامزاس رتزا هدیچیپ ، گرزب یاهنامزاس رد نایوجراک بذج ای یناسنا یورین نيمأت ای یبایدنمراک . دنیوگ

رثکادح نآ نانکراک لک هک کچوک نامزاس کی اب دراد لغاش رازه تصش هک یزاسوردوخ هناخراک کی یارب یناسنا یورین نیمأت یگدیچیپ
نیدایم الترد وصحم روضح مدع ای روضح ، دیلوت عون ظاحلب اهنامزاس رب مکاح تاصتخم . تسا توافتم رایسب دوش یم بغلا رفن هاجنپ هب

ریغ ای میقتسم روطب ورین نیمأت دنیارف رد رازاب رد دوجوم راک یورین یاضاقت و هضرع نازیم راکو نیناوق ژی، ولونکت ، تباقر ، یجراخ
هرهب اب ینانکراک زا سكعب وای یلنسرپ الت ضعم و شنت زا رودب و دمآ وراک بسانتم یورین نیمأت اررد نامزاس و دراذگ یم ریثأت میقتسم

یم هجاوم دوشیم رجنم نامزاس فادها ندنام لطعم و یلنسرپ یریگرد هب اتیاهن هک بولطم تراهم و هیحور دقاف ، هبنج ،یب نیئاپ یرو
التو ضعم واب دیآ لمعب یریگولج یتآ یاهیراجنهان زورب اتزا دریذپ تروص المز تاضح مال دیاب یبای دنمراک تیلا عف رد ساسا نیا دنک.رب

. دبای لیلقت نكمم لقادح هب یفنم لئاسم

:( نایوجراک بذج ) یبایدنمراک فیرعت

تراهم و ییاناوت هکزا تسا هوقلا ب یلغش نایضاقتم نایم وزا زاین دروم نانکراک دادعت نتفای یارب وجتسج و شواک ینعم هب یبایدنمراک -1

. دنیامن عفترم ار یناسنا یورین هب نامزاس یفیک و یمک یاهزاین دنناوتب و هدوب رادروخرب المز

بوچراچ رد نامزاس یلنسرپ یاهاضاقت اب رازاب رد دوجوم راک یورین هضرع نآ یط هک دوش یم طاالق یدنور و تیلا عف هب یبایدنمراک -٢

. دوشیم هداد قابطنا مکاح اهشزرا و طباوض

دنا. هدرک فیرعت زین نامزاس رد تیلوئسم لوبق هب نانآ بیغرت و هتسیاش دارفا فشک و یناسنا عبانم رد شواک تایلمع ار یبایدنمراک -۳

فیاظو نداد ماجنا و نامزاس رد تیوضع یارب یا هوقلا ب ییاناوت دسریم رظنب هک یناسک نآ هلیسو هب هک تسا یدنیارف یبایدنمراک -۴

دوش. یم مهارف نامزاس یوس هب اهنآ بذج تابجوم و دندرگ یم ییاسانش ، دنراد هلوحم

ات دنوش یم وربور رگيدكي اب راب نیتسخن یارب ناگدننک مادختسا راکو نایضاقتم نآ یط ینعی تسا یا هطساو دنیارف کی یبایدنمراک
. ددرگ نييعت نامزاس هب دورو و لغش زارحا یارب اهنآ یعقاو ییاناوت

بذج و بلج ییاناوت دیاب نامزاس زاین دروم یاهورین نیمأت یاتسار رد یبایدنمراک هک دوش یم دافتسم نینچ قوف فیراعت هعومجم زا
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و عورشم یاه هتساوخ و دشاب اهنآ یلنسرپ یاهزاین نیمأت هب رداق ، نانکراک یراکمه موادت و یرادهگن روظنمب و دشاب هتشاد ار لنسرپ
. دیامن عفترم ار اهنآ ینوناق

یبایدنمراک دصاقم و فادها

تسا طیارش دجاو و القي نايضاقتم نایم زا نامزاس هدنیآ حلاو زاین دروم نانکراک زا یا هعومجم مادختسا و نتفای یبایدنمراک زا فده
ار یبایدنماک دصاقم و فادها ناوتیم ساسا نیا .رب دوشن هجاوم یفیک و یمک تاهج زا یلنسرپ ابخالء نامزاس ینامز چیه رد هک یوحنب

: دومن هص وخال میوقت ریز حرشب

. لغش لیلحت و هیزجت و یناسنا یورین نودم یزیر همانرب بوچراچ رد نامزاس یلنسرپ یاهزاین نیمأت -1

. هنیزه لقادح اب نامزاس الیت یکشت راتخاس ساسا رب نایوجراک بذج -۲

ناالقي. دارفا دورو زا یریگولج و اهورین بذج و شنیزگ رد تقد حطس ءاقترا قیرط زا مادختسا دنیارف زا یشان تيبولطم شیازفا -۳

. یناسنا یورین تسرد نامدیچ قیرط زا ینامزاس تادهعت یافیا روظنمب نامزاس یدنمناوت حطس ءاقترا -۴

. دنوش لیدبت هکیدارفا بسانم و القی ینانکراک هب هدنیآ رد دنناوت یم هکیدارفا تيبرت و بذج ، ییاسانش -۵

.( رمتسم روطب ) فلتخم یعمج و یدرف یشخب رمث و یشخب رثا نازیم ءاقترا عطاقم رد نانکراک یعمج و یدرف یشراب -۶

تدم زارد و تدم هاتوک رد ینامزاس و یدرف یبایشزرا لیهست -۷

. مادختسا زا سپ نانکراک تمدخ کرت و ییاجباج شهاک -۸

. یبایدنمراک عبانم و اهشور یبایزرا -۹

نانکراک یبایشزرا یاهشور یبایزرا -۱۰

نامزاس فادها ققحت یارب المز طیارش ديهمت -۱۱

هنیزه رپ یاهشزاس اهوو ضارتعا وزین نانکراک تارجاشم و تاعزانم زا نامزاس ات دوش یم ثعاب روکذم دراوم رب تراظن و تقد ، هجوت
. دیامن فوطعم دمآراک و رثؤم یاهورین شنیزگ و بذج ارهب دوخ مامتها و دیوج یرود

: یبایدنمراک رد رثؤم لماوع

تیقفوم نیرق یبایدنمراک هب طوبرم تامادقا هتسویپ هک: دومن لصاح نانیمطا ناوتیمن یناسنا یورین نیمأت رد تراظن و تقد مغریلع

ار یشلا ایچ تصرف دوخ هبون هب کی ره هک دنوش یم طوبرم یبایدنمراک عوضوم اب نامزاس نورب و نورد زا یفلتخم لماوع هکارچ دشاب
هتسد ود هب هتفرمهیور ار راذگ ریثأت لماوع دنزاسیم رثأتم ار یبایدنمراک ءاحنا زا یوحنب و دنیامن یم اهنآ نوماریپ لئاسم و لنسرپ هجوتم

. دیامن یم میسقت

: ینامزاس نورد لماوع - فلا

زا: دنترابع دزاسیم رثأتم ار یبایدنمراک تیلا عف نامزاس نورد هکزا یلماوع

یعونب تسا توافتم اهنامزاس رد ناریدم شنیب و دید زا رثأتم هک یلنسرپ یاهتسایس و لوصا : نامزاس یاهتسایس اهو یشم یطخ -١

ءاقترا قیرط زا خیلا یاه تسپ ندرک رپ وزین ینامزاس نورب ای نورد بذج تسايس . دننک یم لیدعت وای دیدشت ار یبایدنمراک تیلا عف

بوسحم لماوع نیا هلمج زا دنراد ار دوخ صاخ تبثم تازايتما ای یفنم تاعبت کی ره هک ینوریب یاهورین هب لسوت واب دوجوم نیلغاش
. دنوش یم

و ییایفارغج دب طیارش - راک یتخس نادقف هر تاناکما باال، یعامتجا تانوئش و رابتعا ، یفاک دمآرد هکزا یلغاشم : لغش هعفاد و هبذاج -۲

دقاف و رادروخرب بولطمان یطیحم طیارش و یراک تقشم وزا دایز رایسب اهنآ یریذپ رطخ هجرد هک یلغاشم ب رادوخرب باال یریذپ رطخ
دوخ صاخ یاهتصرف ای شلا ارابچ هطوبرم یاهنامزاس و هدوب راذگریثأت یبایدنمراک دنیارف رد دنشاب یهافر الت یهست و یعامتجا ژ يتسرپ

. دننک یم هجاوم

و یسایس دباللي هاوخ دشاب یداصتقا و ینف ، یملع هیجوت دقاف هک تلا خد عون ره لا معا : یرگراک یاه لکشت ای تلود تلا ٣-خد
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صاخ یفنم تاعبت دریذپ تروص یرگراک یفنص یاه نمجنا اهو هیداحتا یوس زا یعامتجا و یداصتقا ایداللی تلود هیحان زا یداصتقا
دنک. یم لیمحت راک دنیارف ارهب یتیاضران و تیبولطم مدع ، یبایدنمراک سیلس یسلاو نایرج فیرحت واب دنک یم داجیا ار دوخ

صيصخت مدع و وسکی زا راک یورین تیبرت و نتفای یارب فازگ یاه هنیزه لیمحت و صیصخت : یبای دنمراک هنیزه ندوب زیچان ای فازگ -۴

دنیآرف و بیرخت ار نامزاس عبانم وحن کی هب ود ره رگید یوس زا عوضوم یگداتفا اپ شیپ و تلوهس روصت هب یبایدنمراک یارب هجدوب فیدر
صیصخت و دروآرب اذل تسا یبایدنمراك بولطم دنیارف ورگ رد نامزاس هعسوت و تفرشیپ تشونرس هک اجنآ .زا دننک یم بولطم اران راک

ریذپان بانتجا دیامن بذج و فشك نكمم ريسم هرينم نیرتهاتوک و نیرتبسانم ارزا زاین دروم یورین هک یوحنب یبایدنمراک لوقعم هنيزه
. دنیامن یم

: ینامزاس نورب لماوع ب:

زا: دنترابع هص خال روطب هک دنراذگ یم ریثأت یبایدنمراک دنیارف رب زین نامزاس نوریب زا دنچ یلا موع

ای هتساوخ میقتسم ریغ و میقتسم روطب روشک یمادختسا یاه همان نیئآ و تاررقم و نیناوق بیوصت و عضو : تاررقم و نیناوق -1

یاهیصخرم ، هتفه ای زور رد راک تاعاس نييعت . دنکیم مزلم اهنآ تیاعر ارهب امرفراک و رگراک و دراذگ یم ریثأت راک یورین رب هتساوخان

، دزمتسد و قوقح لقادح نییعت ، نانز و نادرم مادختسا رد ضيعبت مدع ، مچرپ ریز تمدخ ماجنا ، قوقح - نودب و یج ال عتسا ، یقاقحتسا

یگداتفا راک ،زا یعامتجا نیمأت همیب و ینامرد تامدخ هب طوبرم نیناوق راک، یتخ اوه،س و بآ یدب هداعلا قوف ، یراک هفاضا خرن
. دنزاسیم رثأتم ار اهنآ لئاسم راکو یاهورین هک دنتسه یدراوم هلمج و......زا یرمتسم ، یگتسشنزاب

یبایدنمراک دنیارف رب هظح مال لباق ريثأت یاراد یداصتقا عاضوا یداسک ای دروکر نینچمه و داصتقا هعسوت و دشر : یداصتقا تارثا -۲

وای ظفح دوجوم تیعضو زین یفنم طیارش ورد دبای یم شیازفا راک یورین مادختسا نآ عبت وهب دیلوت ، یداصتقا قنور طیارش .رد تسا

و دنوش یم راکیب فلتخم یاهروشک رد یدایز دادعت زور ره یلعف یناهج نارحب عاضوا رد میتسه دهاش هچنانچ . دنکیم ادیپ شهاک

. دنیامن یم یگتسکشرو عاالم یرگید زا سپ یکی یداصتقا و ،میلا یدیلوت یاههاگنب

و هبذاجرپ لغاشم . تسا طبترم یبایدنمراک دنیارف اب دوخ یاج رد زین یعامتجا تانوئش و اهراجنه ، اهشزرا هب هجوت : یعامتجا تانايرج -۳

تارثا و تسا رثأم رایسب نانکراک یارب هزیگنا نادقف ای داجیا اهنآ،رد دمآرد نازیم زا رظنفرص یعامتجا ژ یتسرپ دقاف و تخس لغاشم اي
و ناتسناغفا و قارع هب هلمح رد اکیرمآ یگنج تایانج یاشفا رثا رد ثملا ناونعب دنک یم لیمحت یراک طبترم یاه هزوح ارهب دوخ صاخ
زا یجوم تفریذپ تروص اکیرمآ یولقود یاهجرب هب ربماتپس ۱۱ یتسیرورت محالت رد تلا خد ماهتا و هناهب هب هک دنبرد ناینادنز هجنکش

یخرب و میرحت دلا نود کم الو وكاكوك الت وصحم نایم نیا ورد دروآ دوجوب ناناملسم نایم اررد ییاکیرما یاه کاال میرحت و تاضارتعا
. تفرگ رارق ضرعت دروم زین اهنآ یاهنامتخاس

یاهشور آالتو نیاشم ، تادیلوت دبای یم تروص کیمداکآ و یملع تفرشیپ رثا رد هک ینف شناد حطس ءاقترا : ینف و یملع یاه هتفای -۴

یاهتفرشیپ ساسا نیا .رب دیامن یم داجیا ار یدیدج یلغش یاهتصرف وای فذح ار یلغاشم اهنیا زا کی وره دزاس یم نوگرگد ار تخاس

نایم رد یرو هرهب و ییآراک لوصح روظنمب ار زاین دروم و دیدج یاهصصخت و اهتراهم بسک یارب ینیگنس تباقر ژی ولونکت و ینف ، یملع
. دنشاب یم رثأم یبایدنمراک دنیارف رد عقومب هک دنک یم داجیا نایوجراک

: یبای دنمراک عبانم

دنیارف تیقفوم ، رظن دروم یاه تیلوئسم و لغاشم فیک و مک هب هجوت اب یناسنا یورین نیمأت عبانم نييعت و صیخشت ، هعلا طم
و یلخاد یراک هزوح ود هب یبایدنمراک عبانم دنک. یم نیمضت بسانم و نئمطم عبانم اههب تیلا عف تیاده صوصخ اررد یبایدنمراک

. میزادرپ یم دراوم مها حیرشت یذالهب هک دنوشیم میسقت یجراخ

: یلخاد عبانم -١

ای لا قتنا قيرط زا خیلا یاه تسپ اجنیا رد دنمان یم یلخاد عبانم ار نامزاس رد دوجوم نانکراک نایم زا خیلا یاه تسپ و لغاشم ليمكت
دوجوم تاناکما و نامزاس نورد هب ینامزاس تسایس و درکیور ، متسیس نیا رد نیاربانب دوش یم لیمکت نامزاس نيمدختسم ءاقترا

تیعقوم ءاقترا وایاب رگید هرادا ای رهش هب یا هرادا ای رهش زا دوجوم یاهورین ییاجباج اب ینامزاس یاه تسپ و لغاشم و تسا فوطعم
زا: دنترابع بیترتب هویش نیا بیاعم و ایازم . دنوش یم لیمکت و نیمأت دارفا یرادا

: یلخاد عبانم زا لغاشم نیمأت یایازم - فلا

تهبر درکلمع هئارا و یرو هرهب و ییاراک ءاقترا وماالً ینامزاس یگتسبمه و هيحور شیازفا ، نانکراک هزیگنا تیوقت -1

. عوبتم نامزاس اب اهنآ یراکمه موادت و نانکراک یرادافو و ینامزاس تیمح شیازفا -2
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تمدخ کرت نازیم شهاک و نانکراک یلغش تینما شیازفا -3

. نانکراک هعسوت و شزومآ و یبایدنمراك هنيزه شهاك -4

. نيلغاش یتیاضران نازیم شهاک -5

. نانکراک زا تخانش دوجو هب هجوت اب بسانم راک یارب بسانم درف رتهب باختنا ناکما -6

. اهنآ تیلباق و ییاناوت نازیم زا یفاک تخانش دوجو مدع هب هجوت اب هتخانشان دارفا دورو رطخ شهاک -7

یلخاد عبانم زا لغاشم نیمأت بیاعم ب-

... هزات تراهم و هدیقع رکف، یاراد دیدج دارفا دورو زا تعنامم -1

. ديدج صصخت و شنیب ، شناد زا نامزاس نتخاس مورحم -2

یتمدخ قباوس دوجو لیلدب هتفای ءاقترا دارفا اب دوخ هسیاقم و دنا هتفاین ءاقترا هک ینانکراک نیب یتیاضران شیازفا -3

. نانکراک تمدخ تاونس و تیدشرا هب یهجوت یبو ناریدم باصتنا رد یزاب یتراپ هبئاش شیازفا -4

: یجراخ عبانم -2

یجراخ عبانم زا لغاشم نیمأت یایازم - فلا

. دوشیم . امزاس هب ديدج صصخت و هدیا رکف، دورو بجوم نوریب زا ورین نیمأت -1

. دبای یم شرتسگ زاین دروم یورین نیمأت و باختنا ورملق -2

دوشیمن مهارف حوم نانکراک نایم یتیاضران داجیا و هسیاقم هنیمز دیدج دارفا دورو 3-اب

دوش. یم دراو نامزاس هب دیدج کرحت هجيتن ورد مهارف ار نامزاس متسیس هب هزات نوخ ندیمد هنیمز ، دیدج دارفا دورو -4

: یجراخ عبانم زا لغاشم نیمأت بياعم ب-

دنک. یم دودحم ار دوجوم نانکراک هعسوت و تفرشیپ هنیمز نوریب زا ورین نیمأت -1

. دهد یم شیازفا ار نانکراک شزومآ و یبایدنمراک یاه هنیزه ، نوریب زا ورین نیمأت -2

. دبای یم لیلقت یلغش تینما هجیتن ورد دبای یم شهاک نامزاس هب نانکراک یگتسباو و یرادافو ، تيمح -3

:( باختنا ) شنیزگ

، ییاناوت ، صصخت ، تراهم ، تیلباق نازیم نییعت و صیخشت روظنمب هعلا طم دروم درف یبایزرا و شجنس ، یسررب ، هعلا طم ینعم هب شنیزگ
نایم هکزا تسنیا رب ضرف شنيزگ .رد تسا رظن دروم هفیظو ای لغش یدصت تهج المز تیارد و کرد و تیح ،صال لیلحت تردق

و ییاسانشدشاب زئاح ار تیلوئسم اي لغش یدصت تهج زاین دروم تاموزلم اب قابطنا نیرتشیب هک یدرف راک، ناگدنیوج و نایضاقتم
دوش. هدرامگ راک هب ینوناق لحارم یط و یرادا تافیرشت ماجنا زا سپ ات ددرگ یم زیامتم

: مادختسا

ماجنا رظن دروم لغش یدصت یارب المز طیارش زارحا و شنيزگ لحارم قفوم ماجنا بقاعتم راک، هدنیوج ندرامگ راک وهب مادختسا عوضوم
اهنآ یتیصخش تانوئش راکو ناگدنیوج یاه یگتسبلد و ،عالقي یدنمناوت اب لغش یاهیگ یوژ و تاصتخم مادختسا دنیارف دوش.رد یم

ناوختسا و هلکاش نامه هک نامزاس تارقف نوتس نیاربانب . دنیآ یم رد نامزاس مادختسا هب طیارش زارحا تروص ورد دوش یم هسیاقم

دوش. یم لیکشت مادختسا قيرط زا تسا راک یورین یدنب

: مادختسا و شنیزگ فادها و تیمها
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نایوجراک درتای در وزا دنوشن بذج دمآراک ریغ نانکراک نآ رد هک دوش جتنم یا هجیتن هب دیاب مادختسا و شنيزگ دنیارف تفر هراشا هچنانچ
یاجب هک دنیب یم همطل هزادنا نامه هب دنمشزرا یاهورین زا یرادروخرب و بذج مدع زا نامزاس هک اریز دیآ. لمعب یراددوخ عفان و یعاس

هب فوطعم مادختسا و شنيزگ تيمها و فادها ورنیا .زا دنوش متسیس بذج نكمم قيرط و لیلد ره هب دمآراکان و رهام ريغ یاهورین اهنآ

و دنوش بوصنم و بذج دمآراک و دیفم الحو صیذ ، بسانتم القی، یاهورین نآ رذگهر هکزا تسا یفیرظ و قیقد متسیس یارجا و یحارط
دیآ. لمعب یریگولج عفان ريغ و ناالقی دارفا یریگراکب و دورو زا تبسن نامه هب

زا: دنترابع یناسنا یورین مادختسا و شنیزگ فادها ساسا نیا رب

هدش. نییعت یاه یشم طخ و اهتسایس و روشک یراج تاررقم و نیناوق بوچراچ رد نامزاس یمادختسا فادها نیمات -۱

. دمآراک و القی یناسنا یاهورین یریگراکب و بذج یارب المز طیارش دیهمت و یحارط -۲

بسانمان و دمآراکان یاهورین مادختسا و بذج زا یریگولج -۳

. دنوش متسیس بذج یتقد یب رثا رد تسا نكمم هک بسانم ان یاهورین یزاسهب و شزومآ فازگ یاه هنیزه لیمحت زا یریگولج -۴

. یرو هرهب نیمضت تهج بسانم رتسب داجیا -۵

راک) نایضاقتم ندرامگ راك وهب شنيزگ هب طوبرم تاع (طاال یناسنا عبانم تیریدم یاهتیلا عف اب مادختسا و شنیزگ طابترا

دراد گنتاگنت و لماک طابترا یناسنا عبانم تیریدم تیلا وعف ینامزاس وهب تسا یعامتجا لمع کی مادختسا و شنیزگ دنیارف هک اجنآ زا
، یدرف تایصوصخ ، تاررقم و نیناوق اب طبترم تانایرج و اهتیلا عف زا یا هعومجم اب مادختسا و شنیزگ هب طوبرم روما ميظنت اذل

سوئر مها هب لا مجا روطب یذال هک تسا دراد رسوراک راک رازاب رد دوجوم یاهتراهم و اهصصخت و تاع طاال شنکارپ و ینامزاس تاصتخم
. ددرگیم هراشا اهنآ

، تیسنج ضیعبت مدع ، مادختسا نس ريظن یمادختسا روما رد روشک یراج تاررقم و نیناوق و طباوض تلا خد : تاررقم و نیناوق -۱

. دریگ رارق تیاعر دروم دیاب هک تسا یتامازلا هلمج و......زا یرفیک هنیشیپ وس مدع و یرصم و صاخ یرامیب نتشادن ، مچرپ ریز تمدخ

تاصخشم ، لغش لیلحت و هیزجت حرش حرش کمک هب هک یمادختسا روما رد لغش تايصوصخ تلا خد و میظنت : لغش تایصوصخ -۲

دوش. یم ماجنا نآ رد رتتسم یاهرایعم و لغش

فشک یمادختسا یاه هبحاصم و اهنومزآ رد دیاب هک نایضاقتم یدرف یاه تیلباق و تراهم ، شناد ، اهيياناوت لماش : یدرف تایصوصخ -٣

. دریگ رارق هجوت دروم و

و… مادختسا عون ، نامزاس تیعقوم ، لغش یاه هبذاج ، ینامزاس ترهش و حطس : ینامزاس تاصتخم -۴

مروت خرن ، یداصتقا عاضوا و یراکیب خرن ، اضاقت و هضرع راک، رازاب هب طوبرم تاع طاال یروآ عمج و هعلا طم راک: رازاب هب طوبرم تاع ۵-طاال

تیقفوم رد یدایز ریثأت یمادختسا لحارم ماجنا و شنیزگ هب طوبرم روما میظنت و هيهت رد قوف دراوم تلا خد و یروآ عمج ، هعلا طم و...

دراو للخ راک دنیارف رد دناوت یم قوف دراوم زا کی ره هب یتقد ویب یهجوت ویب تشاد دهاوخ دمآراک و رثؤم یاهورین بذج و مادختسا
. دهد شهاک تیلا عف هجیتن اررد یرو هرهب و دیامن

VALIDITY( نومزآ ییاور ) یمادختسا نومزآ نحص

یاوتحم و بترتم فادها ؤساالت، عون هک دراد قادصم و نومزآ تحص دنشاب رادروخرب المز ییاور ای تحص زا دیاب یمادختسا یاه  نومزآ
شزرا و نزو هئارا و یفیک و یمک قیقد نیت و یعقاو کحم زا یکاح هدش بسک زایتما و نومزا خساپ و دشاب شجنس عون رب قبطنم نومزآ

ای تیقفوم ینیب شیپ ییاناوت هک تسا قوثو دروم و زرحم ینامز نومزآ تحص تفگ ناوتیم رگید تراس . دشاب نومزآ دروم عوضوم اب درف

: دریگرب اررد ریز میهافم دیاب نومزآ تحص نیاربانب . دشاب اراد ار رظن دروم لغش رد بلطواد تیقفوم مدع

ContentValidity اوتحم بسانت تحص - فلا

ConcurentValidity یراگزاس تحص ب-

PredictiveValidity ینیب شیپ تحص ج-

RELIABILITY( نومزآ ییایاپ ) یمادختسا نومزآ تقد د-
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ثملا ناونعب . ددرگ یم نییعت نومزآ نآ زا لصاح جیاتن هب دامتعا هجرد نآ هلیسو هب هک تسا یسایقم زا ترابع یمادختسا نومزآ تقد

هلیسوب شجنس جیاتن هکارچ دریگیم رارق دامتعا دروم رتشیب شک اب هسیاقم رد ینهآ رتم ای شک طخ هلیسوب یریگ هزادنا زا لصاح جیاتن
رد دارفا یریگ هزادنا و شجنس یاهسایقم هک تشاد هجوت دیاب هتبلا . تسا ریغتم مود شور زا لصاح جیاتن و ناسکی ینهآ رتم ای شک طخ

دروم تاعوضوم رظن دروم تیلؤسم و لغش یگ هدیچیپ و تیساسح بسانتم هک تشاد هجوت دیاب اذل . تسا توافتم فلتخم یاه هصرع

شیازفا ار اهنآ هب ءاكتا بیرض و مهارف ار هلصاح جیاتن هب نانیمطا هنیمض ات دشاب رادروخرب زاین دروم تامازلا و ییاراک ، تقد زا شیامزآ
. دهد

دروم میهافم قثوم و ناسكي جارختسا تیلباق هک تسا هتسباو یلیاسو و رازبا هب یمادختسا نومزآ جیاتن هب دامتعا نازیم و تقد نیاربانب
کی رد رفن دنچ طسوت هک ینامز هچ و تبون دنچ رد رفن کی طسوت هک ینامز هچ یضاقتم هبحاصم زا لصاح جیاتن ینعی . دشاب اراد ار رظن

ریز شور هس زا ناوتیم نومزآ تحص و تقد نازیم زا نانیمطا لوصح یارب . دشاب تخاونكي و ناسكي ال ماک دریگیم رارق یبایزرا دروم تبون

: دومن هدافتسا

Re-examination ددجم نومزآ - فلا

TwoQuestionnaire/oneexame نومزآ کی زا هنومن ود باختنا ب-

نومزآ نامه مود همین اب نومزآ کی لوا همین زا لصاح جیاتن هسیاقم ج-

Comparingfirsthalfparthwiththesecondhalfparthofthesameexame

راک: تیفیک اقترا و یرو  هرهب

طوبرم رادرب هرهب ناوت رثکادح هب یرثکادح یرادرب هرهب دنا. هدرک ینعم رایتخا ورد دوجوم تاناکما زا رثکادح یرادرب هرهب ار یرو هرهب

زا دوجوم ژی ولونکت و داوم ، تازیهجت ، رازبا تیفیک و تیمک و وسکی زا یو وتالش شنیب ، شناد ، داوس رب ینتبم یرادرب هرهب ناوت . دوشیم

ترورض و فوطعم یرو هرهب شیازفا ارهب ناگمه نهذ یللملا نیب و یلم یاه هصرع رد گنتاگنت و هدرشف یاه تباقر . تسا رگید یوس

لماعت هوحن راکو لحم تيفيک تسا یهیدب . تسا هداد رارق ديكأت دروم ار دوش رجنم نآ شهاک هب هک یلمع و مادقا هنوگ ره زا زیهرپ

یارب ار هنیمز نآ دنیارف و دنراد ییازسب مهس یراک یگدنز تيفيك تيبولطم و یریگ لکش ،رد طیحم اب اهنآ طابترا و دنویپ عون و نانکراک
و تیریدم ) ناسنا نوچ یا هدننک نییعت لماع راكنا لباق ريغ ريثأت یفرط دنک.زا یم ایهم و میسرتراک تیفیک و یرو هرهب لزنت ای ءاقترا

هفیظو یناسنا عبانم تیریدم نیاربانب . تسا هزوح نیا نادنمشیدنا و نارظن بحاصرظن قافتا دروم زین دنیارف نیا یریگ لکش رد نانکراک

یارب ار ،هار دیدج یاه هتفاي قيفلت نمض و مهارف ار راک تيفيک تيوقت و دوبهب یارب المز رتسب ، تاناکما عيمجت و طیارش دیهمت اب دراد
. دیامن راومه یرو هرهب شیازفا تیاهن ورد هسسؤم یجورخ و دیلوت شیازفا

راک: تیفیک و یرو هرهب فيرعت

حلا روخارف هبا نامزاس و صخش ره هکارچ تسین هداس راک، تیفیک و یرو هرهب زا ناگمه عامجا دروم و قیقد فیرعت هئارا هتفر مه یور
هراشا هچنانچ نكيل دنک. یم نییعت و فیرعت توافتم ار یرو هرهب راکو تیفیک ، راظتنا نازیم و شجنس هویش و تاناکما زا یرادروخرب و

ناوتیم نیاربانب دنناد یم یرو هرهب ار یفیک و یمک رظن زا بولطم لوصحم لیصحت و دوجوم تاناکما و داوم زا یرثکادح هدافتسا تفر
هب تسا هباشم و هدافتسا دروم تازیهجت و عبانم اب سایق رد هورگ کی ای درف کی ، هاگنب کی دیلوت ناوت و نازیم زا ترابع یرو هرهب تفگ

ءاقترا هتبلا . دنکیم صخشم ار یرو هرهب خرن ، دیلوت لماع دنچ ای کی زا نیعم رادقم و لوصحم ینیعم رادقم نایم تبسن رگید ترابع

دیلوت لماوع و تازيهجت هب هجوت و تقد مدع و تیلا عف طیحم راکو طیارش تیاعر نودب نانکراک زا یشک هرهب هلزنمب یرو هرهب حطس
دسریم رظنب دبعتسم و نکمم ریغ دوشن تیاعر و نیمأت اه لقادح اهنآ رد هک یفیک ریغ و ملا سان یاهطیحم رد یرو هرهب امازلا هک تسین

. دراد وباالرتدالتل طسوتم تیفیک اب تیلا عف زاین دروم تاناکما نیمأت و ارجا و یحارط ، هعلا طم راک،هب تیفیک زا دارم هکلب

راک: یگدنز تیفیک

راک یاهطیحم رب مکاح گنهرف اهو میمصت هب تسا ینامزاس راتفر و یناسنا عبانم هزوح دیدج اتبسن تاح ال طصا هکزا راک یگدنز تیفیک
طیحم رد یرو هرهب هارمهب ار یناسنا یورین بولطم و تبثم لماعت و ییافوکش ، ییایوپ ، یباداش تم، سال هک یوحنب . دراد طاالق تیلا وعف

حطس رد وای ردان یناور و یبصع یاهراشف و ضراعت و شنت تسا ىلعا دح رد نانکراک تکراشم ییاه طیحم نینچ رد دیامن نیمأت تیلا عف
کلا ارم دوخ یعونب و دنراد یمیمص و کیدزن ساسحا نآ تيكلا وم نامزاس اب سفن تزع و تیلوئسم ساسحا اب نانکراک تسا لزان

و یزاس میمصت رد ،عفاالهن شیوخ غوبن ناتالشو یریگ هرهب و لوادتم و موسرم یاه هغدغد عفر واب دننکیم یقلت هسسؤم بحاص
، شسرپ ، ینامزاس وجو گنهرف نینچ .رد دنزرو یم مامتها ینادرگ دوخ کبس هب هسسؤم هرادا هب تبسن و تکراشم تیریدم یریگ میمصت

یلغش یدنمتیاضر و تیبولطم هب مرج وال تسا تبثم هرهوج و درکیور یاراد یریگ هدرخ و داقتنا و بيذكت ، دییات ، داهنشیپ ، خساپ
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ورد دراد تیاکح راک تیفیک و دیلوت حطس ءاقترا هب تبسن تیق وخال لمأت ، یزوسلد ، هجوت ،زا مکاح یاضف هکارچ دوشیم جتنم نانکراک
. دوشیم رجنم راک یفیک و یمک حطس اقترا و یرو  هرهب شیازفا و یناسنا یورین یزاسهب راکو طیارش دوبهب هب تیاهن

: یرو هرهب و راک یگدنز تیفیک فادها و تیمها

دناوتیم یتحارب راک طیحم ژه یوب وا نوماریپ طیحم تائاقلا و تارثا . تسا لماکت و رييغت دعتسم و ریذپ فاطعنا ، یعامتجا یدوجوم ناسنا

دركلمع و لماعت هوحن و یراک تیصخش یریگ لکش رد راک یگدنز تيفيك ورنیا زا دیامن ودالتل تیاده یفنم و تبثم یاهریسم وااررد
رتسب داجیا روظنمب یراک یگدنز بولطم ققحت یارب بولطم طیارش ، دیهمت ، یحارط رد تقد اذل تسا راکنا لباق ریغ و دوهشم ال ماک وا

، دشر یارب بسانم و دعاسم یاضف داجیا و تشادهب حطس ءاقترا و تم سال نیمضت ، نانکراک یدنمتیاضر نازیم شیازفا یارب بسانم
دنک. یم بیقعت ار ریز دصاقم و فادها هک تسا حودمم و یتایح یرما یرو هرهب و دیلوت حطس ءاقترا و اهنآ یگدنلا وب هعسوت

. نانکراک یتیصخش و خاالیق یاهیگ یوژ هعسوت و شرورپ -١

راك. طيحم رب مکاح ینوناق طباوض و تاررقم ، نیناوق ليلحت و مهف تهج رد نانکراک شناد و شنیب حطس ءاقترا -۲

نانکراک تیق وخال راکتبا هوق شیازفا -٣

تاعزانت شهاک و ناراکمه لماعت حطس شیازفا -۴

. ينف تاع طاال زا رتشیب هدافتسا روظنمب نانکراک تراهم ءاقترا ۵-؟

راک. رد تقد نازیم شیازفا هام راکو طیحم رد نانکراک هافر شیازفا -۶

راک. لحم رد تافداصت و تاعیاض ، تافلت شهاک -۷

یرو هرهب و یهدزاب نازیم شیازفا -۸

نانکراک یعامتجا طابضنا و یراک نادجو شیازفا -۹

. نانکراک یونعم و یدام تم سال حطس شیازفا -۱۰

. یروآ دوس شیازفا -۱۱

. نانکراک راک هب دهعت نازیم شیازفا -۱۲

: یناسنا عبانم تیریدم یاهتیلا عف ریاس اب راک یگدنز تیفیک و یرو هرهب طابترا

. دوشیم هراشا اهنآ مها هب اجنیا رد هک تسا راذگ ریثأت و طبترم یناسنا عبانم تیریدم یاهتیلا عف زا یرایسب اب یرو هرهب راکو یگدنز تیفیک

: رثؤم نایوجراک بذج -۱

کرت و تبیغ شهاک و یریذپ تیلوئسم و یراک دهعت شیازفا ، یعامتجا طابضنا حطس ءاقترا بجوم یرو هرهب راکو یگدنز تیفیک همانرب
زاین تروص رد ات دشاب هتشاد رایتخا رد یرتشیب یاهورین تسا راچان نامزاس دشاب باال تمدخ کرت و تبیغ یتقو . دوشیم نانکراک تمدخ

و هدیدرگ یرو هرهب حطس ءاقترا ثعاب راک یگدنز تيفيك ورنیا .زا دنامن یقاب یدصت بال یتیلوئسم و تسپ و دیامن هدافتسا نیزگیاج ناونعب

دیآ. یم لمعب یریگولج یلنسرپ رمتسم و فازگ یاه هنیزه فرص وزا ددرگ یم دازام نانکراک بذج عنام

یورین یزیر همانرب . دراد میقتسم هطبار یناسنا عبانم یزیر همانرب اب راک یگدنز تيفيك .: نانکراک یگدنلا وب یناسنا عبانم یزیر همانرب -۲

یارب ار هنیمز نانکراک یگدنلا ب ءاقترا . دوشیم نانکراک رتشیب یگدنلا وب تيبرت بجوم یراک یگدنز تیفیک یاراد یاه طیحم رد یناسنا

. دنکیم مهارف یرو هرهب و ییاراک شیازفا و ینامزاس راتفر رييغت

یم شلا چ راچد ار دوجوم تیعضو اب روما ماجنا ییارچ امازلا راک یگدنز تیفیک ءاقترا ای یرو هرهب یریگ فده ..: لغش لیلحت و رییغت -٣

. دنکیم مهارف اهنآ یفیک حطس ءاقترا و رییغت یارب ار هنیمز ، لغاشم ليلحت و هيزجت مرج وال دنک

هطبار راک طیحم ینمیا و تشادهب حطس ءاقترا اب یرو هرهب و تیفیک دوبهب یاه همانرب : یگدرسفا شهاک و نانکراک طاشن شیازفا -۴

ال باقتم و یباداش و طاشن و یداش خرن شیازفا یارب ار هنیمز هدیدرگ نانکراک ینارگن و هغدغد شهاك ثعاب سملا راک طیحم . دراد میقتسم

دنک. یم مهارف یگدرسفا و قیوشت ليلقت
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حطس تیوقت وار تیریدم و نانکراک لماعت حطس شیازفا بجوم یرو هرهب راکو تیفیک ءاقترا : تیریدم رد نانکراک تکراشم شیازفا -۵

. ددرگیم راک طباور ءاقترا و مهافت نازیم شیازفا و تیریدم رد نانکراک تکراشم

نانکراک ینامزاس تیمح و دهعت حطس ءاقترا یارب ار هنیمز دناوتیم راک یگدنز تیفیک عوجر بابرا و نامزاس هب نانکراک دهعت شیازفا -۶

. دیامن داجیا ار عوجر بابرا و یرتشم هب تامدخ هئارا یارب المز قوشم و مهارف

راک یگدنز تیفیک دوبهب یاهراکهار

طباور تیفیک رد ییازسب مهس راک یگدنز تیفیک ءاقترا و دوبهب و دنوشیم بوسحم نامزاس هیامرس نیرتاهبنارگ یناسنا عبانم هک اجنآ زا
یگدنز تيفيك تيوقت و داجیا روظنمب تسا المز دراد نایرتشم هب رتهب تامدخ هئارا و یرو هرهب ، نانکراک شنیب و تراهم حطس ءاقترا راک،

زا رثأتم ةرمتسم راک، یگدنز تیفیک عوضوم ات دریگ رارق هجوت دروم و ءاصحا هنیمز نیا رد بولطم یاه هیصوت و اهراکهار ، اهداهنشیپ راک،
زا: دنترابع اهراکهار نیا زا یخرب . دریگ رارق رظن ناعما و یرگنزاب دروم یملع یاه هتفای

نانکراک نایم طباور تیوقت -1

تیریدم اب نانکراک طباور هعسوت -۲

راک طیحم رد دوجوم یاهشلا چ ییاسانش و هعلا طم -٣

اهشلا چ نتخاس عفترم تهج یملع یاهشور زا یریگ هرهب -۴

زاین دروم و یرورض تاناکما اب نامزاس زیهجت -۵

نانکراک تراهم و شناد حطس رمتسم ءاقترا -۶

هعسوت یفیک و یمک یاه صخاش نييعت و شجنس -۷

نامزاس یعقاو یاهیگ یوژ و تایصوصخ نییعت و صیخشت -۸

نانکراک یاهشنکاو لیلحت و یسررب ، هعلا طم -۹


