
           بذج زكرم فرط زا هدش مالعا نايضاقتم هدنورپ يبايزرا ،اه هتشر مالعا و تيفرظ نييعت دنيارف :لوا ماگ

بذج ييارجا تئيهبذج ييارجا تئيه هناخريبداه هدكشهوژپدنيارف حرش

 لاـس رـه ياـه ناوـخارف عورش زا شيپ بذج ةناخريبد .1
.دنك يم تفايرد يوضر رون هناماس زا ار ناوخارف ةيعالطا
 و يلعف يناسنا يورين تيعضو ساسا رب بذج ةناخريبد .2
 دــنا هدــش بذــج نيــشيپ ياــه ناوــخارف رد هــك يدارــفا
 رـه رد و هورـگ ره رد يناسنا يورين تيعضو زا يشرازگ
 هـيهت هدـش بذـج ياـه هتشر هب هجوت اب زين و هدكشهوژپ
.دنك يم
 و يناــسنا يورــين تيعــضو شرازــگ بذــج ةــناخريبد .3
  هـسلج رد حرـط تهج يئارجا تئيه ريبد يارب ار اه هتشر
.دنكيم لاسرا
 ياهزاين و يلعف تيعضو ساسا رب بذج ييارجا تئيه .4
 ار  ،دارــفا دادــعت زــين و اــه هتــشر زاــين دروــم دادــعت يــتآ
.دننك يم صخشم
 يدـنب عـمج يياـهن جياتن بذج ييارجا تئيه ةناخريبد .5
 يوــضر روــن هناماــس رد ار  اــضاقت دروــم ياــه هتــشر
.دنك يم يراذگراب
 ناوـخارف هيمهـس و يـسررب ار زاـين مالـعا تراـظن رتفد .6
.دنك يم مالعا يوضر رون هناماس قيرط زا ار روكذم
 بذـج زـكرم قـيرط زا هدـش نيـيعت تدم رد هناخريبد .7
 تراـظن رـتفد هيمهـس ساـسارب ار زاـين مالعا دراد تصرف
.دنك حالصا
 يماـسا بذـج يـيارجا تئيه ةناخريبد ناوخارف زا دعب .8
.دنك يم تفايرد يوضر رون هناماس زا ار نايضاقتم
بذج ييارجا تئيه ةناخريبد .9

 هدـش يراذـگراب كرادـم لصا هئارا يارب ار ينامز
 .دنك يم مالعا يوضر رون هناماس رد يضاقتم طسوت
 قـيبطت كرادـم لصا اب ار  هدش يراذگراب كرادم
 هدرك دييات هناماس رد ندوب لماك تروص رد و هداد
 لـيمكت يارـب ار ينامز ندوب صقان تروص رد اي و
 .دنك يم مالعا يضاقتم هب تادنتسم
 قباوــس ،تــيولوا ،نــس ،هتــشر ساــسا رــب ار يماــسا
 هاگــشهوژپ يراــك ةزوــح اــب طاــبترا و يليــصحت
دنك يم يدنب هقبط

 رـب ار نايـضاقتم قباوـس بذج ييارجا تئيه ةناخريبد .10
 يـيارجا تـئيه ةناخريبد رد هيلوا يبايزرا ةگربراك ساسا
 تـئيه هـسلج رد حرـط يارـب و دـنك يـم يباـيزرا بذج
.دهد يم عاجرا بذج ييارجا

 يـيارجا تـئيه ةسلج رد نايضاقتم هيلوا يبايزرا جياتن .11
 يباـيزرا يياـهن جياتن  يسررب زا سپ و هدش حرطم بذج
.ددرگ يم لاسرا هطوبرم ياه هدكشهوژپ يارب هيلوا

 يگنهاـمه اـب ار يـملع هورگراـك هدكـشهوژپ سيـئر .12
.دهد يم ليكشت بذج ييارجا تئيه هناخريبد

 و ماجنا هورگراك رد هدش يفرعم نايضاقتم اب هبحاصم .13
.دوش يم مالعا بذج ييارجا تئيه ةناخريبد هب نآ جياتن

 رد بذـج رـيبد دـييات و  نايـضاقتم ياـه زاـيتما تـبث .14
يوضر رون هناماس
 نايــضاقتم يماــسا بذــج يــيارجا تــئيه ةــناخريبد .15
.دنك يم مالعا هناماس قيرط زا ار هدشن و هدش هتفريذپ
و2 ماگ رد همادا دشاب هدش هتفريذپ درف هك يتروص رد

 تـئيه ةـناخريبد دـشاب هدـشن هـتفريذپ هـك يتروص رد .16
 جرد ار شريذپ مدع يوضر رون هناماس رد بذج ييارجا
 زا دوــخ يــلم دــك ندرــك دراو اــب بــلطواد و دــنك يــم
.دنك يم اديپ عالطا شتيعضو

 هب2 هلحرم رد هدش هدامآ تاعالطا هئارا
)3(هسلج رد حرط تهج ييارجا تئيه ريبد

 رد زاين مالعا و اه هتشر يراذگراب
)5(يوضر رون هناماس

 رون هناماس زا ناوخارف ةيعالطا تفايرد
)1( )بذج يزكرم تئيه( يوضر

هلب
 دنيآرف همادا
 قباطم بذج

مود ماگ

 رون هناماس رد هدنورپ همتاخ مالعا
)16( يوضر

ايآ
هدش هتفريذپ درف

)15( ؟تسا

 هب جياتن مالعا و هبحاصم ماجنا
 بذج ييارجا تئيه هناخريبد
)13( يدعب تامادقا يارب

زاغآ

 هاگ بو زا نايضاقتم يماسا تفايرد
 مامتا زا سپ بذج يزكرم تئيه

)8( ناوخارف ينوناق تلهم

 اب يملع هورگراك ليكشت
 ييارجا تئيه هناخريبد يگنهامه

)12( بذج

 رد نايضاقتم قباوس ةيلوا يسررب
 يارب بذج ييارجا تئيه ةناخريبد
)10( بذج ييارجا تئيه رد هئارا

ناياپ

ريخ

 ،هتشر ساسا رب نايضاقتم يماسا يدنب هقبط
 اب طابترا و يليصحت قباوس ،تيولوا ،نس

)9( هاگشهوژپ يراك ةزوح

 دروم دارفا دادعت و اه هتشر عون
 تئيه طسوت  ،هتشر ره رد زاين

)4( بذج ييارجا

 يارب يلبق تيعضو تاعالطا ةيهت
)2(ديدج ياه تيفرظ نييعت و هدافتسا

 تراظن رتفد طسوت زاين مالعا يسررب
)6( يبايزرا و

 ساسا رب زاين مالعا حالصا و دييات
)7( يبايزرا و تراظن رتفد زوجم دادعت

 رد بذج ريبد دييات و اهزايتما تبث
)14( يوضر رون هناماس

 هيلوا طيارش زارحا
بذج يارب

 طيارش زارحا مدع
بذج يارب هيلوا

 يبايزرا جياتن
 رد نايضاقتم هيلوا

 بذج ييارجا تئيه ةسلج
 مالعا و يسررب زا سپ و هدش حرطم
 يارب هيلوا يبايزرا يياهن جياتن  رظن

 هطوبرم ياه هدكشهوژپ
)11( .ددرگ يملاسرا


