
	نیب	یشزومآ	عمتجم	نازومآ	شناد	یتیبرت	روشنم
		،یجنم		یللملا
	نارتخد	شخب	

 غالبا ریز حرش ھب یجنم یللملا نیب یشزومآ عمتجم رسپ نازومآ شناد یتیبرت روشنم ،تیبرت رب طیحم تاریثأت ھب ھجوت اب
  .ددرگ یم
 رهاظ و ششوپ )فلا

	.دننک ادیپ روضح ھسردم رد مرف سابل اب ھسردم یمسر عورش لوا زور زا دنا فظوم نازومآ شناد ھیلک _1
 :مرف  سابل فیرعت مدع تروص رد :هرصبت
 ھسردم رد بذج ریغ و هداس یا ھچراپ ھعنقم و راولش و وتنام اب دنا فظوم موس ات لوا ھیاپ رتخد نازومآ شناد :فلا

 .دننک ادیپ روضح
 .دشاب وناز نییاپ ات دیاب وتنام یدنلب _1فلا

 بذج ریغ و هداس یا ھچراپ ھعنقم و راولش و وتنام ،رداچ اب دنا فظوم  مھدزاود ات مراھچ ھیاپ رتخد نازومآ شناد :ب
  .دننک ادیپ روضح ھسردم رد
 .دشاب وناز نییاپ ات دیاب وتنام یدنلب  _1ب 

 .تسین زاجم ھسردم رد یسلجم و یمسر ریغ ششوپ اب نازومآ شناد روضح :پ
 . .... و دنلب ھنشاپ شفک ،لنش ،راولش و زولب ،لاش ،یرسور ،یراولش باروج ،تروپاس	_1پ
	.ددرگ یمن صاخ یاھ ھمانرب و نیدامن یاھ مسارم ششوپ لماش هدام نیا _2پ

 ،هاتوک قاف راولش ،یگراپ و ھلصو ،نیج راولش ،امن ندب و بذج یاھسابل _ یبرغ ششوپ رھاظم و اھدامن زا هدافتسا _2
	.تسا عونممً ادیکا ... زاجم ریغ یپاچ یاھ مایپ  و اھ مرآ ، سیگ هالک ،تروپاس
	.تسا یمازلا یمالسا باجح تیاعر _3

 دنب دھ زا وم ھشیر ششوپ یارب موزل تروص رد و دشاب هدیشوپ دیاب رتخد نازومآ شناد ھیلک رس یوم و ندرگ :فلا
	.دوش هدافتسا
	 .تسا عونمم ...و  ،لاخلخ ،دنباپ،دنبندرگ ،دنب وزاب ،دنب چم هدننام یتنیز تاجیلدب و تالآ رویز زا هدافتسا _4
	.تسا عونمم شیارآ ھنوگرھ _5

 انح ،مشچ طخ ،بل ژر ،یعونصم نخان ،نخان قرب ،کال ،وتت ،وم گنر ،هدننک دیفس مرک ،ھمرس ،وربا نتشادرب :فلا
	.....و
	.تسا یمازلا باروج ندیشوپ _6

	.دشابن مولعم اپ قاس ستشن ماگنھ ھکیروطب دشاب هاتوک و کزان دیابن باروج :فلا
	.تسین زاجم شفک و ششوپ رد فراعتم ریغ و دنت یاھ گنر زا هدافتسا _7
 

 لاتیجید لیاسو و هارمه نفلت )ب



 طیحم رد _...و یزاب لوسنک ،دپ یآ ،تلبت ،پات بل ،شلف _لاتیجید لیاسو و  هارمھ نفلت  زا هدافتسا و ندروآ هارمھ _8
	.دش دھاوخ دروخرب تاررقم قباطم هدھاشم تروص رد و عونمم ھسردم

 .دش دھاوخ ھسردم یطابظنا یاھ ھمان نیئآ لومشم یطاخ نازومآ شناد اب یراکمھ و تکراشم :فلا
 .تسین قوف دنب لومشم ھسردم اب هدش گنھامھ دراوم :ب
	

 جورخ و دورو ،تبیغ ،یصخرم )ج

	.دنبای روضح ھسردم رد یھاگرھظ مسارم عورش زا لبق ھقیقد 5 لقادح دنا فظوم نازومآ شناد ھیلک  _9
	.تسا عونمم ھسردم اب یگنھامھ نودب ھسردم نایاپ گنز ات دورو ھظحل زا ھسردم زا/ھب  جورخ و دورو _10
	.دنبای روضح سالک رد ملعم دورو زا لبق دیاب نازومآ شناد ھیلک _11

 .تسا زاجم یتیبرت تنواعم یبتک هزاجا اب طقف ملعم روضح زا دعب سالک ھب دورو :فلا

 .دنتسھ ھسردم طایح رد روضح و اھ سالک ھیلخت ھب فظوم حیرفت یاھ گنز رد نازومآ شناد ھیلک _12

 میمصت عبات )... یفرب ،یناراب(فراعتمریغ طیارش یاراد یاھزور رد جیرفت یاھ گنز رد طایح رد روضح :فلا
	.تسا ھسردم تیریدم

 عورش زا لبق یراک زور 10 رثکادح و یراک زور 7 لقادح ار دوخ نادنزرف یصخرم تساوخرد دیاب مرتحم نیدلاو _13
	.دنھد ھئارا ھسردم یتیبرت تنواعم ھب یصخرم رظن دروم هزاب

 .تسا تادنتسم و ھلدا یسررب زا سپ نازومآ شناد یصخرم تساوخرد لوبق ای در ھب راتخم ھسردم :فلا
 .دوش هداد لیوحت ھسردم ھب نیدلاو طسوت دیاب تادنتسم ای تساوخرد ھنوگرھ :ب

 زومآ شناد یصخرم ای تبیغ ،تصرف نیلوا رد دنا فظوم نیدلاو هدشن ینیب شیپ یرورض و یسناژروا دراوم رد _14
  .دنھد عاطا ار دوخ

 .تسا یمازلا کشزپ روھمم ھخسن ھئارا یکشزپ لکشم ای و یرامیب تروص رد :فلا
 سالک رد روضح یارب دیاب و دنرادن ار سالک رد روضح قح امیقتسم ھجوم ریغ  تبیغ تروص رد نازومآ شناد _15

	.دننک تفایرد زوجم و یگنھامھ یتیبرت تنواعم اب

 و یلیصحت یگداتفا بقع ناربج ھب فظوم )ھجوم ریغ ھجوم(تبیغ ای یصخرم تروص رد نازومآ شناد و ءایلوا _16
 .دنتسھ روکذم ینامز هزاب رد هدش ھئارا فیلاکت ماجنا

	
 :یشزومآ 

 .دنشاب دنبیاپ نآ دافم ھب و ھعلاطم تقد ھب ار ھسردم یشزومآ یاھ ھمان نیئآ دیاب مرتحم نازومآ شناد و نیدلاو _17

 .دنبای روضح سالک رد باتک  اب ھسردم یمسر عورش لوا زور زا دنا فلکم نازومآ شناد ھیلک _18

 .دنتسھ سالک رد زاین دروم یشزومآ رازفا تشون ھیلک نتشاد هارمھ ھب مزلم نازومآ شناد :فلا

 .دنتسھ هدش فیرعت یسالک یاھ تیلاعف و فیلاکت ماجنا ھب مزلم نازومآ شناد _19

 .دنتسھ ھسردم طسوت هدش فیرعت یناربج یاھ سالک یاھ ھیلک رد تکرش ھب مزلم نازومآ شناد _20



 هدھع رب یلیصحت یگداتفا بقع عفر و دشاب نانآ یلیصحت ھیاپ اب بسانتم دیاب نازومآ شناد ھیلک ینابز و یشناد حطس _21
 .تسا نازومآ شناد و نیدلاو

 ود نیا یاھزاین شیپ ندنارذگ ھب مزلم نازومآ شناد و دنشاب یم ھسردم یمازلا سورد زا یسراف و یبرع سورد :فلا
 .دنتسھ سرد

 .تسا عونمم ناحتما تاسلجرد عبانم ریاس و  نازومآ شناد ریاس شناد و یدنمناوت زا هدافتسا و یریگ هرھب عون رھ _22

 .تسین زاجم ھمزال یشزومآ یاھ رازفا تشون یانثتسا ھب تاریھجت و لیاسو ھنوگرھ نتشاد هارمھ :فلا

 

 يراتفر _یتیبرت_یقالخا )د

 اب نازومآ شناد ھیلک تسا ھتسیاش و تسا یمازلا یمالسا راتفر و قالخا و مالسا نیبم نید عورف و لوصا زا تیعبت _23
 .دنشاب ناملسم زومآ شناد یقیقح دامن نیعمجا مھیلع هللا مالس نیموصعم ھمئا نداد رارق وگلا

 رھ رد یتعنص ریغ و یتعنص زاجمریغ و یلکلا یاھ یندیشون و ردخم داوم ،تایناخد لامعتسا و یھارمھ ،غیلبت _24
 .تسا زمرق طوطخ زا و عونمم بلاق و لکش

 .تسا عونمم ھسردم طیحم رد یراتشون و یراتفگ بسانمان و زیمآ نیھوت تارابع و تالمج ،تاملک ندرب راک ھب _25

 .دنربب راک ھب ار تناتم و بدا تیاھن شیوخ تاطابترا رد نازومآ شناد تسا ھتسیاش :فلا

	.تسا عونمم یقالخا نیزاوم فالخ یراتشون و یمالک یاھ ھفیطل و اھ یخوش :ب

 .تسا یمازلا ...و ،ییامیپھار ،یرادازع ،نشج ،ینارنخس ،تعامج زامن	_ھسردم یاھ ھمانرب و اھتبسانم رد تکرش _26

 مرن و یرازفا تخس فتلخم یاھ بلاق رد زاجم ریغ و یقالخا ریغ یاھهداد رشن و هدافتسا ،ندروآ هارمھ ھنوگرھ _27
 .دش دھاوخ دروخرب یطاخ اب ھطوبرم ھمان نیئآ قباطم و عونمم یرازفا

 .تسا یمازلا ھسردم هدش فیرعت و یمسر یاھ لاناک ھیلک رد تیلاعف و تیوضع _28

 .تسا نازومآ شناد و نیدلاو هدھع رب تیوضع مدع یلامتحا بقاوع ھنوگرھ :فلا

 .تسا عونمم دنا هدشن فیرعت ھسردم طسوت ھک ھسردم اب طبترم یاھ هورگ ای و اھ لاناک رد تیلاعف و تیوضع ،لیکشت :ب

 نالوئسم ھب نآ ندومن شرازگ ھب فظوم نازومآ شناد ھسردم طیحم رد لکشم ھنوگ رھ ندمآ دوجوب تروص رد _29
 .دنتسھ ھسردم

  .دنتسین میقتسم یئوگخساپ و شنکاو ھب زاجم ھجو چیھ ھب اھ نآ نیدلاو ای نازوم شناد ،یکیزیف_یمالک تارجاشم رد :فلا

 .تسا عونمم  ھسردم طسوت هدش فیرعت یاھ ھمانرب هژیو یانثتسا ھب یزومآ شناد شورف و دیرخ ھنوگ رھ _30

 .دنریگب هزاجا دیاب نازومآ شناد ھسردم رتافد ریاس ھب دورو تھج و تسا عونمم دیتاسا قاتا رد نازومآ شناد روضح _31

 رد زومآ شناد شریذپ ھسلج 2 زا شیب تبیغ تروص رد و تسا یمازلا نایبرم و ءایلوا تاسلج رد نیدلاو روضح _32
 .تسین ریذپ ناکما ھسردم رد هدنیآ یلیصحت لاس



 ھسردم زا جراخ یمسر یاھ ھمانرب ھیلک رد و ھسردم زا جورخ نامز ات ھسردم ھب دورو ھظحل زا نازومآ شناد ھیلک _33
 .دنتسھ یسیلگنا نابز ھب یریگ طابترا و ھملاکم ھب مزلم

 .تسا رظن دروم سرد نابز ،یطابترا_یشزومآ نابز یسراف و یبرع یاھ سالک رد :فلا

 :هیذغت و 	تشادهب
 .دنتسھ یگزیکاپ و تشادھب تیاعر ھب فظوم نازومآ شناد ھیلک _34

 .دنشاب زیمت دیاب باروج و شفک ،سابل :فلا

 .دشاب زیمت و هاتوک دیاب نازومآ شناد نخان _35

 .دوش ھتخیر ھلابز لطس رد دیاب ینتخیر رود داوم و ھلابز  _36

 .تسین زاجم اھریش و نکدرسبآ زا ناھد اب بآ ندیماشآ _37

 .دننک هدافتسا یصخش یاھ ناویل زا بآ ندیشون تھج نازومآ نشاد دوش یم ھیصوت :فلا

 12 یلا 4 یاھ ھیاپ رتخد نازومآ شناد تھج مامشتسا لباق نلکدا و رطع زا هدافتسا ،ینید یاوتف و ماکحا ھب ھجوت اب _38
 .تسین زاجم

 ھسردمرد روضح ھب زاجم لماک یدوبھب نامز ات دنشاب یم رادریگاو و یسوریو یاھ یرامیب ھب التبم ھک ینازومآ شناد _39
 .دنتسین

 .تسا صصختم کشزپ طسوت روھمم ھخسن ھئارا و صیخشت اب یرامیب ندوب ریگاو ای یسوریو کالم :فلا

 .دنتسین سالک رد ندیشون و ندروخ ھب زاجم نازومآ شناد_40

 .دنتسھ ینثتسم ریدم ای یتیبرت تنواعم ،ملعم اب هدش گنھامھ دراوم :فلا

 .تسا عونمم ملاسان یاھ یکاروخ و دیفم ریغ ییاذغ داوم ندروآ _41

	......و دوف تسف ،ھباشون ،کفپ ،سپیچ)فلا

 
 یشزومآ يرادا ناملبم و تازیهجت و مزاول

 رد ار دوخ شالت و یعس تیاھن دور یم راظتنا نازومآ شناد ھیلک زا ور نیا زا تسا نازومآ شناد مود ھناخ ھسردم _42
 .دنریگ راک ھب ھسردم تازیھجت و لیاسو ،لاوما یرادھگن و ظفح تھج

 روکذم صخش نیدلاو ،زومآ شناد طسوت نیریاس ای و ھسردم تازیھجت و لیاسو ،لاوما ھب ندناسر بیسآ تروص رد _43
 .دنتسھ ھمیرج تخادرپ و تراسخ ناربج ھب مزلم

	.دنتسین ھسردم  قرب تیریدم متسیس و یشیامرگ یشیامرس لیاسو تامیظنت رییغت و یراکتسد ھب زاجم نازومآ شناد :فلا

	


