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  همانساسا
 ناریا ناربجنر بزح

 

 بلاطم تسرهف

 
 ماع همانرب :لوا لصف

 :بزح یتالیکشت لوصا :مود لصف

 :بزح یتالیکشت نامتخاس :موس لصف

 :بزح رد تیوضع :مراهچ لصف

 :یبزح تاهیبنت :مجنپ لصف

 
 

 لوا لصف
 

 ماع همانرب
 هب هیکت اب هک تسا ناریا رد یتسینومک یلکشت و ناهج یتسینومک شبنج زا یئزج ناریا ناربجنر بزح

 :دنکیم یهدنامزاس ار دوخ ،ریز یساسا تارظن هطقن

 - مسیلآدیا ینیب ناهج اب ریذپان یتشآ يداضت رد هک تسا کیتکلاید - مسیلایرتام بزح ینیب ناهج  -1

 هطیح« زا ار اھنآ هدنبای دشر تکرح یخیرات مسیلایرتام ،يرشب عماوج رد .دراد رارق کیزیفاتم

 عماوج هدنرب شیپ یلصا روتوم ار یتاقبط هزرابم هک دهدیم حیضوت »يدازآ ورملق هب اهترورض

 یلصا ناگدنزاس ،عماوج دشر زا ياههرب ره رد ار مدرم هدنوش رامثتسا ياههدوت و تاقبط و دنادیم

 ؛دسانشیم خیرات

 یشم طخ ،ناهج رد یتاقبط متس و رامثتسا رب یکتم تابسانم ینوگژاو روظنم هب و ساسا نیا رب  -2

 ؛ددنبیم راک هب ار »اههدوت هب ،اههدوت زا« ياهدوت
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 ناینب ار نآ سلگنا و سکرام هک تسا یملع مسینومک ،شیاهتیلاعف هیلک رد بزح يامنهار يروئت  -3

 ؛دندیشخب لماکت ار نآ نودهستوئام و نینل و دنداهن

 هب ار ایراتلورپ یبالقنا رکفت هویش و راک کبس بزح ،ناشکتمحز و نارگراک یتاقبط هزرابم تیاده رد  -4

 و رگراک هقبط اب هدرشف دنویپ ،لمع اب يروئت قیفلت« :زا تسا ترابع اتدمع هک :ددنبیم راک

 زا تقیقح يوجتسج و »يزاسوگلا ،یئارگمزج ،يرگینهذ« درط ،»دوخ زا داقتنا و داقتنا ،ناشکتمحز

 ؛»تایعقاو نورد

 یتالیکشت یشم طخ زا بزح ،یبالقنا لمع رد یسایس - کیژولوئدیا یشم طخ ندرک هدایپ يارب  -5

  ؛دنکیم يوریپ »کیتارکومد - تیزکرم« یتسینومک

 نودب ،یسایس تردق بسک رطاخ هب ناشکتمحز و ایراتلورپ یتاقبط تازرابم تیاده و یهدنامزاس  -6

 تسینومک ناورشیپ طسوت ایراتلورپ دحاو هدننک يربهر داتس لیکشت نودب و تازرابم نیا رد تکرش

 يدوخ هب دوخ ياهشبنج دح زا ناشکتمحز و نارگراک تازرابم و هدوبن نکمم ،يرگراک شبنج

 حطس رد يرامثتسا تابسانم نتخادنارب و يرادهیامرس ماظن نتخاس نوگنرس هب رداق و هدومنن زواجت

 رد ایراتلورپ یسایس رازبا نیرتهتفرشیپ تسینومک بزح ساسا نیا رب .دش دهاوخن ناهج و يروشک

 .دشابیم ،تاقبط وحم ات شایتاقبط تازرابم دربشیپ

 ور هب ور ینامزاس و يرظن تتشت و هقرفت اب ناریا و ناهج یتسینومک شبنج هک ینونک طیارش رد      

 يروشک حطس رد يرگراک شبنج رد تکرش نایرج رد اهتسینومک ندرک دحتم يارب شالت ،تسا

 بزح هک مربم تسا ياهفیظو ،»کیتکات و همانرب یساسا لوصا« يور تدحو ساسا رب ،یناهج و

 ؛دنکیم هزرابم تدحو نیا ققحت يارب ناریا ناربجنر

 ياههدوت نیرتعیسو يربهر زا سپ ایراتلورپ هک درادیم ملسم یناهج رگراک هقبط تایبرجت و يروئت  -7

 يزاوژروب يروتاتکید نیزگياج ار دوخ يروتاتکید ،يزاوژروب زیمآرهق ینوگنرس تهج قلخ حلسم

 و دیلوت لئاسو رب یصوصخ تیکلام هب هشیمه يارب و دزاسیم رقتسم ار یتسیلایسوس ماظن ،دیامنیم

 شالت هک ياهقبط بوکرس تهج تسیاهلیسو ایراتلورپ يروتاتکید نیاربانب .دهدیم همتاخ هلدابم

 بوکرس و درگیپ دروم ار ناشیدنارگد و هدومن ایحا ار هلدابم و دیلوت لئاسو رب يدرف تیکلام دنکیم

 .دهد رارق

 هب اددجم ار یسایس تردق ،تسینومک بزح سآر رد ذوفن اب دیامنیم شالت هدش نوگنرس يزاوژروب      

 تهج ریگیپ و موادم یگنهرف تابالقنا یئاپرب و ایراتلورپ يروتاتکید لامعا تهج نیا هب .دروآ تسد

 ات ،يرادهیامرس لبقام و يزاوژروب یعاجترا ننس و رکفت متسیس و شالت ندرک نک هشیر و وحم

 ؛تسا ریذپان بانتجا ،هقبط یب یناهج هعماج و مسینومک هب ندیسر

 يایراتلورپ تیامح و ینابیتشپ نودب روشک کی رد بالقنا و هتشاد یناهج یتلصخ يرتلورپ بالقنا  -8

 ،یسایس بلاغ نایرج هب مسیلایسوس لیدبت نودب ،اهروشک رگید رد بالقنا موادت نودب و ناهج
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 مسیلانویسانرتنا اذل .دباییمن تسد لماک يزوریپ هب ،یناهج تابسانم رد یعامتجا و يداصتقا

 ندرب شیپ تهج ،ریذپان بانتجا تسا يرما اهروشک هیلک يایراتلورپ یتازرابم تدحو و يرتلورپ

 .يروشک و یناهج بالقنا دض هیلع هزرابم زیمآ تیقفوم

 اب دیاب ،درادن دوجو یتسینومک یناهج شبنج رد يدحاو »زکرم« هک ینونک طیارش رد ،لاح نیع رد      

 ،هتشاد لباقتم کمک و مارتحا رب ینتبم و ربارب ،هناقیفر طباور ناهج یتسینومک ياهنامزاس و بازحا

 یناهج یتسینومک شبنج تدحو داجیا يارب ار هنیمز و هتخادرپ هبرجت لدابت و ثحب هب اھنآ اب

 ؛تخاس مهارف

 یتاقبط هزرابم صخشم ياهیهدنامزاس و اهتسایس بزح ،قوف فادها و اههاگدید بوجراچ رد  -9

 ؛دربب شیپ دیاب ار ناشکتمحز و نارگراک

 و همانساسا ،قوف یساسا لوصا يور تدحو ساسا رب دیاب بزح یسایس - کیژولوئدیا یلاع تدحو -10

 .دبای ققحت ،»تدحو ،داقتنا ،تدحو« هویش يارجا قیرط زا و همانرب

 

 

 مود لصف
 

 :بزح یتالیکشت لوصا

 
 - تیزکرم .دهدیم نامزاس کیتارکومد - تیزکرم ساسا رب ار دوخ تالیکشت بزح -لوا هدام

 داضتم بناج ود یسارکومد و تیزکرم .دشابیم تالیکشت هطیح رد ایراتلورپ ینیب ناهج نایب کیتارکومد

 .دنشابیم زین تدحو رد رگید کی اب ،داضت نیع رد هک دنهدیم لیکشت ار لک دحاو کی

 .دوشیم هداد نامزاس تیزکرم تیاده تحت یسارکومد و تسا راوتسا یسارکومد ساسا رب تیزکرم

 اب اهنت و درک افتکا ناوتیمن تیزکرم نودب یسارکومد و یسارکومد نودب تیزکرم هب بزح نورد رد

 دحتم اھنآ ندرک هدایپ يارب ار بزح و درک زکرمتم ار حیحص دیاقع ناوتیم هک تسا ود ره يارجا
 .تخاس

 .دنشابیم لمع رد کیتارکومد - تیزکرم رولبت بزح رد يدازآ و طابضنا
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 :زا دنترابع یطابضنا لوصا - مود هدام
 ؛تالیکشت زا درف تیعبت  -1

 ؛تیرثکا زا تیلقا تیعبت  -2

 ؛رتالاب ياهناگرا زا رتنیئاپ ياهناگرا تیعبت  -3

 .يزکرم هتیمک زا بزح مامت تیعبت  -4

 

 :زا دنترابع - يدازآ لوصا - موس هدام

 ؛الاب ات نیئاپ زا يربهر ياهناگرا هیلک ندوب یباختنا  -1

 ؛یسایس ظاحل زا بزح ياضعا هیلک قوقح ندوب يواسم  -2

 ءاضعا هیلک يارب یبزح ياهناگرا هیلک هب ندش باختنا و ندرک باختنا قح نتشاد  -3

 جرادم يربهر زا و ،یبزح ياهدومنهر ،اهتسایس ،یشم طخ زا تاداقتنا و تارظن نایب قح نتشاد  -4

 .یلخاد تایرشن رد و یبزح تاسلج رد فلتخم

 جرادم يربهر ياهناگرا ندوب یباختنا لصا لماک يارجا ،یفخم تیلاعف طیارش تحت -1 هرصبت
 تامیمصت قبط اه ناگرا نیا یتروص نینچ رد و هدوبن رسیم هتسویپ يزکرم هتیمک زا رتنیئاپ فلتخم

 .دندرگیم نییعت يزکرم هتیمک صخشم

 

 

 موس لصف
 

 بزح یتالیکشت نامتخاس
 

 :زا دنترابع الاب هب نیئاپ زا بزح یتالیکشت تامیسقت - مراهچ هدام
 

 .يزکرم يربهر ياهناگرا و فلتخم جرادم رد يربهر ياههتیمک ،اههزوح

 .دوشیم نیعم ،صخشم عضو قبط اھنآ زکرمت و رگیدکی اب اهنآ طابترا یگنوگچ -هرصبت

 

  هزوح -مجنپ هدام
 .دریگیم لکش بزح وضع هس لقادح اب هک تسا یبزح تالیکشت ياهیاپ دحاو هزوح
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 :فلتخم جرادم رد يربهر ياههتیمک -مشش هدام
 ساسا رب ار دوخ تیلوؤسم هطیح رد یبزح ياهتیلاعف ندرک گنهامه و تیاده هفیظو اههتیمک نیا  -1

 .دنریگیم هدهع رب ،بزح ياهلمعلاروتسد و اهدومنهر ،یمومع یشم

 باختنا اھنآ طسوت هک هتیمک نآ زا رتنیئاپ هلصافالب ياههتیمک نیلوؤسم نیب زا اههتیمک نیا  -2
 .دنوشیم لیکشت ،دنوشیم

 یتروص رد .دوشیم باختنا ناشسالجا نیلوا رد و هتیمک نآ ياضعا طسوت اههتیمک نیا لوؤسم  -3

 ود ره زا رتالاب هلصافالاب ناگرا هب هلاسم ،دنکن دییأت ار روکذم لوؤسم رتالاب هلصافالب ناگرا هک

 .تسا ارجالا مزال و یئاهن ناگرا نیا میمصت .دش دهاوخ هلاحا ناگرا

 :دراد هفیظو و تسا رتالاب هلصافالاب هتیمک اب نآ طبار هتیمک ره لوؤسم  -4

 ،دیامن غالبا دوخ تیلوؤسم تحت هتیمک هب ار یبزح ياهلمعلاروتسد و اهدومنهر ،تاشرازگ §

 هتیمک هب امظنم ،دوشیم هیهت یعمج تروص هب هک ار دوخ تیلوؤسم تحت هتیمک شرازگ §

 ،دهد هئارا رتالاب هلصافالب

 گنهامه ،هتیمک راک همانرب و تامیمصت اب هطبار رد ار دوخ تیلوؤسم تحت هتیمک ياضعا تیلاعف §

 ،دیامن تراظن اھنآ رب و هدومن
 زا یئاضعا هب و هدومن میمصت ذاختا ،مزال و يروف لئاسم هب تبسن هتیمک هسلج ود نیب هلصاف رد §

 .دیامن غالبا ،تسا مزال هک هتیمک

 هلصافالب هتیمک ربارب رد هتیمک ره .تسا يدرف تیلوؤسم و یعمج يربهر يانبم رب اه هتیمک راک  -5

 .دراد یعمج تیلوؤسم رتالاب

 

 سنارفنک - متفه هدام
 

 قطانم ياههتیمک ای يزکرم هتیمک توعد هب انب هک تسا اضعا ناگدنیامن ای اضعا زا یتسشن سنارفنک

 .دوشیم لیکشت ینیعم راک یسررب يارب

 تروص رد .دنریگیم یصخشم تامیمصت و دنوشیم رازگرب هدننک توعد ناگرا تیاده تحت اهسنارفنک

 رد ،يزکرم هتیمک رظن تساوخرد ات دیاب ،هرگنک تابوصم ای و يزکرم هتیمک تامیمصت اب فالتخا زورب

 .دننک راک يربهر تابوصم و تامیمصت بوچراچ

 طسوت ،هقطنم سنارفنک رد تکرش يارب هقطنم ياضعا بختنم ناگدنیامن باختنا همان نیئآ -هرصبت

 .دوشیم هیهت يزکرم هتیمک دییأت اب و هقطنم هتیمک
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  :زا دنترابع يزکرم يربهر ياه ناگرا -متشه هدام
 هرگنک  -1

  و يزکرم هتیمک  -2

 یسایس رتفد  -3

 

 هرگنک -1
 
 لیکشت يزکرم هتیمک توعد هب راب کی لاس هس ره هک تسا بزح ناگرا نیرتالاب هرگنک -مهن هدام

 .دوشیم

 هتیمک ياضعا 1 + فصن تیرثکا يأر اب ار بزح هداعلاقوف هرگنک دناوتیم يزکرم هتیمک -1 هرصبت

 .دناوخ ارف

 هب فظوم يزکرم هتیمک ،دنشاب هداعلاقوف هرگنک لیکشت راتساوخ بزح ياضعا 3/1 هچنانچ -2 هرصبت

 .دشابیم نآ ندناوخ ارف

 

 :زا دنترابع هرگنک رد ناگدننک تکرش - مهد هدام

 ،بزح ياضعا بختنم ناگدنیامن §

 .يزکرم هتیمک لدبلایلع و یلصا ياضعا §
 ياضعا ربارب ود لقادح دیاب هرگنک رد تکرش تهج بزح ياضعا بختنم ناگدنیامن دادعت -1 هرصبت

 ؛دنشاب هرگنک هب يزکرم هتیمک

 توعد هرگنک هب نامهیم ناونع هب ار يدارفا ،بزح ياضعا نایم زا دناوتیم يزکرم هتمک -2 هرصبت
 ؛دنک

 يزکرم هتیمک هلیسو هب هرگنک زا لبق ،هرگنک رد تکرش تهج ناگدنیامن باختنا طباوض -3 هرصبت
 .دوشیم نییعت

 

 :هرگنک تارایتخا و فیاظو -مهدزای هدام

 ؛نآ هرابرد يریگمیمصت و يزکرم هتیمک شرازگ یسررب §

 ؛همانساسا و همانرب بیوصت و رییغت ،حالصا §
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 .يزکرم هتیمک لدبلایلع و یلصا ياضعا باختنا §
 هئارا بیوصت يارب هرگنک سالجا زاغآ رد و هیهت يزکرم هتیمک طسوت هرگنک راک همان نیئآ -1 هرصبت

 .دوشیم

 .دباییم تیمسر ،بختنم ناگدنیامن موسود روضح اب هرگنک -2 هرصبت
 

 يزکرم هتیمک -2
 

 ود هلصاف رد بزح ياهتیلاعف تیاده و يربهر تهج ناگرا نیرتالاب يزکرم هتیمک -مهدزاود هدام
 .دشابیم بزح هرگنک

 

 ؛يزکرم هتیمک تارایتخا و فیاظو -مهدزیس هدام

 ؛هرگنک تابوصم يارجا و ندرب شیپ §

 ؛اھنآ اب هطبار رد صخشم ياهکیتکات و اه تسایس ذاختا و زور صخشم لئاسم هب دروخرب §

 ؛یبزح تالیکشت يربهر و تیاده ،یهدنامزاس §

 بکرم لرتنک نویسیمک داجیا قیرط زا لرتنک نیا ؛بزح مامت و دوخ راک یمئاد یسرزاب و لرتنک §
 نویسیمک نیا .دوشیم باختنا يزکرم هتیمک ياضعا موس ود يأر اب مادک ره هک رفن هس زا

 نیا هفیظو .دنک لرتنک راک زا ياهزوح ره رد ار بزح یشم طخ ندش هدایپ یگنوگچ تسا فظوم

 ؛دنک یهدنامزاس ياهدوت روط هب ار يذوفن رصانع اب هزرابم هک تسا نویسیمک

 ؛بزح هب هتسباو ياهلکشت رب تراظن و تیاده §

 ؛بزح نورب و نورد رد جیورت و غیلبت راک يربهر و تیاده ،یهدنامزاس §

 تارظن ندرک هلومرف و يروآ عمج ،یسایس - کیژولوئدیا شزومآ يربهر و تیاده ،یهدنامزاس §

 ؛بزح نورد رد کیژولوئدیا هزرابم یهدنامزاس و بزح رد دوجوم

 ؛یسایس ياهورین و بازحا اب هطبار رد بزح زا یگدنیامن §

 ؛هنیزه و دمآرد هب طوبرم ياهتسایس نییعت و یلام روما لرتنک §

 ؛هرگنک ود نیب هلصاف رد بزح هب بترم یهدشرازگ §

 ؛هرگنک زا دعب تسشن نیلوا رد دوخ نایم زا یسایس رتفد باختنا §

 ؛هرگنک ود هلصاف رد بزح ياهتیلاعف زا نآ هب عماج شرازگ هئارا و بزح هرگنک ندناوخارف §
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 وضع هس لقادح اب راک ياههتشر ای و یئایفارغج ياهشخب رد »يزکرم هتیمک ياهرتفد« -1 هرصبت

 .دندرگ لیکشت دنناوتیم لدبلایلع ای یلصا زا معا يزکرم هتیمک

 يزکرم هتیمک ياضعا زا بکرم ار »يزکرم هتیمک ياهنویسیمک« دناوتیم يزکرم هتیمک -2 هرصبت

 ؛دهد لیکشت بزح راک فلتخم ياههنیمز رد يزکرم هتیمک راک دربشیپ يارب ،اهرداک و

 هتیمک ،يزکرم هتیمک ياضعا زا يدارفا جارخا و نتفر رانک ،يریگتسد ،توف تروص رد -3 هرصبت
 ؛دنک باختنا يزکرم هتیمک یلصا تیوضع هب ،ار لدبلایلع ياضعا زا ،مزال دادعت هب دیاب يزکرم

 هتیمک ،درادیم ررقم يزکرم هتیمک یلخاد همان نیئآ هک يوحن هب يرارطضا طیارش رد -4 هرصبت
 .دراد ،هرگنک لیکشت ات يزکرم هتیمک تیوضع هب ار بزح زا یئاضعا يرامگرب قح يزکرم

 ؛دشاب يزکرم هتیمک ياضعا لک فصن زا رتمک دیاب دارفا نیا دادعت

 .دریگیم تروص تیفیک ساسارب فلتخم حوطس رد بزح يربهر ياهناگرا باختنا -5 هرصبت

 هتیمک رد هلمج زا و بزح يربهر ياهناگرا هیلک هب نانز و نارگراک باختنا رد فصولاعم

 .دوش هداد تیحجرا دیاب نز و رگراک ياضعا دادعت يانبم رب يزکرم

 
 نآ یلصا ياضعا تیرثکا تساوخرد ای یسایس رتفد توعد هب يزکرم هتیمک تسشن -مهدراهچ هدام

 .دوشیم لیکشت

 .دننکیم تکرش يزکرم هتیمک تسشن رد یتروشم يأر اب يزکرم هتیمک لدبلایلع ياضعا -هرصبت
 

 یسایس رتفد -3
 

 يارجا تیلوؤسم ،بزح يربهر ،يزکرم هتیمک تسشن ود نیب هلصاف رد یسایس رتفد  -مهدزناپ هدام
 .دراد هدهع رب ار بزح يراج روما دربشیپ و يزکرم هتیمک ياهدومنهر و تابوصم

 

 .دهد هئارا يزکرم هتیمک تسشن هب ار دوخ راک شرازگ تسا فظوم یسایس رتفد  -مهدزناش هدام

 

 هدهع رب ار یسایس رتفد ياهراک ندرک گنهامه و تراظن هفیظو ،یسایس رتفد لوئسم -مهدفه هدام

 .دهد هئارا یسایس رتفد هب ار دوخ راک شرازگ دیاب و دراد

 و اهرتفد تیاده تیلوؤسم هلمج زا و صخشم تیلوؤسم دیاب یسایس رتفد ياضعا -1 هرصبت

 يزکرم هتیمک و یسایس رتفد هب ار دوخ راک شرازگ و هتشاد هدهع هب ار يزکرم هتیمک ياهنویسیمک

 .دنهد هئارا
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 مراهچ لصف
 :بزح رد تیوضع
 
 :زا دنترابع بزح رد تیوضع يارب مزال طیارش -مهدجیه هدام
 ؛نآ زا يوریپ و بزح همانرب و همانساسا شریذپ  -1

 ؛بزح ياهتالیکشت زا یکی رد تیلاعف  -2

 .تیوضع قح تخادرپ  -3

 .نس مامت لاس هدجیه لقادح نتشاد -هرصبت
 

 :تیوضع یگنوگچ -مهدزون هدام
 ؛بزح رد تیوضع تساوخرد  -1

 ؛بزح وضع ود طسوت یفرعم  -2

 ؛رتالاب هلصافالب ناگرا دییأت اب ،یبزح هزوح کی فرط زا تیوضع ندش هتفریذپ  -3

 تسا مین و لاس کی هیقب يارب و لاس کی نارگراک يارب هک ،یشیامزآ هرود زیمآ تیقفوم ندنارذگ  -4

 ؛تسا دیدمت لباق هام شش تدم هب راب کی طقف و

 .دریگ تروص يزکرم هتیمک دییأت اب هژیو دروم رد ای و هقطنم هتیمک دییأت اب دیاب وضع شریذپ  -5

 

 :وضع فیاظو -متسیب هدام
 هلوحم فیاظو و یبزح تالیکشت تاروتسد و تامیمصت يارجا و همانساسا و همانرب زا يوریپ و غیلبت  -1

 ؛یبزح طابضنا تیاعر و

 ؛بزح یتسینومک يالاو ياهنامرآ و فادها هار رد یناشفناج و يراکادف  -2

 ؛بزح يارب یلام کمک يروآ عمج  -3

 ياههدوت الک و ناشکتمحز و نارگراک نایم رد بزح همانرب و عضاوم ،اهتسایس زا عافد و عیلبت  -4

 ؛اھنآ نایم رد بزح ذوفن میکحت و شرتسگ يارب ششوک و مدرم
 و نارگراک ندرک لکشتم و جیسب يارب ششوک و یعامتجا و یتاقبط تازرابم رد تکرش  -5

 ؛بزح هب اھنآ ناورشیپ بلج و ناشکتمحز
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 هب نآ هئارا و تاعالطا و رابخا يروآ عمج و اههدوت تارظن و دوخ ياهتیلاعف مظنم یهدشرازگ  -6

 ؛بزح

 ؛بزح لاوما و دانسا ،رارسا ظفح  -7

 ؛دوخ زا داقتنا و داقتنا لصا يارجا  -8

 ؛دوخ یتسینومک یهاگآ حطس ندرب الاب يارب ششوک  -9

 

 :وضع قوقح -مکی و تسیب ه دام
 جرادم رد يربهر زا زین و بزح ياهدومنهر و اهتسایس زا تاداقتنا و تارظن نایب قح نتشاد  -1

 ؛یلخاد تایرشن رد و یبزح تاسلج رد فلتخم

 هتیمک حطس ات رتالاب ياهناگرا هب تایاکش و تاداقتنا ،تاداهنشیپ ،تارظن ،تالاؤس هئارا قح  -2

 ؛هرگنک و يزکرم

 ؛یبزح تاسلج رد بزح ياهناگرا و نیلوؤسم و اضعا زا داقتنا  -3

 وضع ای ناگرا ره طسوت اھنآ زا فلخت هرابرد شرازگ و یبزح طباوض و اهمرن يارجا رب يراشفاپ  -4
 ؛یگدیسر يارب بزح هب بزح

 همانساسا رد هدش نییعت طباوض قبط ،یبزح ياهناگرا هیلک هب ندش باختنا و ندرک باختنا قح  -5

 ؛بزح

 .تامیمصت نیا ذاختا رد يأر قح نتشاد و دوخ هزوح ياهيریگمیمصت رد تکرش  -6

 .تسا رادروخرب ،ندش باختنا و ندرک باختنا زجب بزح وضع قوقح هیلک زا یشیامزآ وضع -هرصبت
 

 مجنپ لصف
 :یبزح تاهیبنت
 

 بزح تیثیح و رابتعا هب ای و دننک ضقن ار یبزح طابظنا و همانساسا هک یئاضعا -مود و تسیب هدام

 بسانت هب ،دنیامن یهاتوک فیاظو نیا ماجنا رد ای و دنهدن ماجنا ار یبزح هلوحم فیاظو ،دنزاس دراو همطل

 :دوشیم ارجا اھنآ دروم رد ریز یبزح تاهیبنت ،هدش بکترم فلخت
 ؛راطخا  -1

 ؛خیبوت  -2

 ؛تیلوؤسم بلس  -3
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 ؛تیوضع قیلعت  -4

 .بزح زا جارخا  -5

 

 میقتسم لوؤسم ناگرا هلیسو هب و صیخشت هب خیبوت و راطخا :خیبوت و راطخا -موس و تسیب هدام

 .دوشیم هداد فلختم وضع

 

 زا دوخ صیخشت هب انب دناوتیم فلختم وضع میقتسم ناگرا :تیلوؤسم بلس -مراهچ و تسیب هدام

 تروص رتالاب ناگرا دییأت اب دیاب ناگرا لوؤسم زا تیلوؤسم بلس .دیامن تیلوؤسم بلس فلختم وضع

 .دریگ

 

 :تیوضع قیلعت -مجنپ و تسیب هدام
 ؛دریگیم تروص رتالاب ناگرا بیوصت و هطوبرم ناگرا داهنشیپ هب ،فلختم وضع تیوضع قیلعت  -1

 عالطا وا یبزح هزوح و هدش قیلعت وضع هب امسر ار تیوضع قیلعت للع تسا فظوم رتالاب ناگرا  -2

 ؛دهد

 .دیامن رظن دیدجت و یگدیسر ياضاقت هطوبرم هقطنم هتیمک زا دروم نیا رد دناوتیم هدش قیلعت وضع  -3

 ؛تسا یعطق هقطنم هتیمک يأر

 .تسا هام شش تیوضع قیلعت تدم رثکادح  -4

 

 :جارخا -مشش و تسیب هدام
 دراد قح فلختم وضع .دیامنب بزح زا ار دوخ فلختم وضع جارخا ياضاقت دناوتیم یبزح ناگرا ره  -1

 ؛دنک عافد دوخ زا یبزح هسلج رد

 .دهد رارق یسررب دروم ار قوف یبزح هسلج شرازگ و فلختم وضع جارخا ياضاقت دیاب هقطنم هتیمک  -2

 تسا فظوم هقطنم هتیمک .دنک جارخا ءارآ موس ود تقفاوم اب ار فلختم وضع دناوتیم هقطنم هتیمک

 ؛دیامن غالبا يو هب و هطوبرم تالیکشت هب ار فلختم وضع جارخا للع

 ؛دنک رظن دیدجت ياضاقت بزح زا جارخا دروم رد بزح يزکرم هتیمک زا دراد قح یجارخا وضع  -3

 نیا نایاپ زا سپ يو ضارتعا ،جارخا للع هب یگدیسر یبزح هسلج رد یجارخا وضع تکرش نودب  -4

 .دش دهاوخن هتفرگ رظن رد سالجا

 

 


