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تراجت نوناق 

تراجت نوناق 

یدعب تاحالصا  اب  هیلدع ) نیناوق  نویسیمک   ) بوصم ١٣/٢/١٣١١

یتراجت تالماعم  راجت و  لوا - باب 
.دهدب رارق  یتراجت  تالماعم  ار  دوخ  یلومعم  لغش  هک  تسا  یسک  رجات  هدام ١ -

: تسا لیذ  رارق  زا  یتراجت  تالماعم  هدام ٢ -
.دشاب هدشن  ای  هدش  نآ  رد  یتافرصت  هک  نیا  زا  معا  هراجا  ای  شورف  دصق  هب  لوقنم  لام  عون  ره  لیصحت  ای  دیرخ  - ١

.دشاب هک  یوحن  ره  هب  اوه  ای  بآ  ای  یکشخ  هار  زا  لقن  لمح و  هب  یدصت  - ٢
لیبق زا  دوش  یم داجیا  روما  یـضعب  ماجنا  یارب  هک  یتاسیـسأت  عون  ره  هب  یدـصت  نینچمه  یلماع و  ای  و  نویـسیمک )  ) یراک لمعلا  قح ای  یلالد  تاـیلمع  مسق  ره  - ٣

.هریغ تاموزلم و  ندناسر  هیهت و  ای  همدخ  ندرک  ادیپ  ای  یکلم  تالماعم  لیهست 
.دشابن یصخش  جئاوح  عفر  یارب  هک  نیا  رب  طورشم  هناخراک  مسق  ره  نتخادنا  راک  هب  سیسأت و  - ۴

.یحارج تایلمع  هب  یدصت  - ۵
.یمومع یاه  هاگشیامن مسق  ره  هب  یدصت  - ۶

.یکناب یفارص و  تایلمع  مسق  ره  - ٧
.دشاب رجات  ریغ  ای  رجات  نیب  هک  نیا  زا  معا  یتاورب  تالماعم  - ٨

.یرحب ریغ  یرحب و  همیب  تایلمع  - ٩
.هنآ هب  هعجار  تالماعم  یجراخ و  ای  یلخاد  یناریتشک  یتشک و  شورف  دیرخ و  یزاس و  یتشک - ١٠
: دوش یم بوسحم  یتراجت  اهنآ  زا  یکی  ای  نیلماعتم  ندوب  رجات  رابتعا  هب  لیذ : تالماعم  هدام ٣ -

.هکناب نافارص و  هبسک و  راجت و  نیب  تالماعم  هیلک  - ١
.دیامن یم دوخ  یتراجت  جئاوح  یارب  رجات  ریغ  ای  رجات  هک  یتالماعم  هیلک  - ٢

.دیامن یم دوخ  بابرا  یتراجت  روما  یارب  رجات  درگاش  ای  همدخ  ای  ءازجا  هک  یتالماعم  هیلک  - ٣
.یتراجت یاه  تکرش تالماعم  هیلک  - ۴

.دوش یمن بوسحم  یتراجت  هجو  چیه  هب  لوقنم  ریغ  تالماعم  هدام ۴ -
.تسین یتراجت  روما  هب  طوبرم  هلماعم  دوش  تباث  هک  نیارگم  تسا  بوسحم  یتراجت  راجت  تالماعم  هیلک  هدام ۵ -

یتراجت تبث  رتفد  یتراجت و  رتافد  مود –  باب 

یتراجت رتافد  لوا - لصف 
هتشاد دهد  یم رارق  رتافد  نیا  ماقم  مئاق  همانماظن  بجوم  هب  هیلدع  ترازو  هک  ار  یرگید  رتافد  ای  لیذ  رتافد  تسا  فلکم  ءزج  هبـسک  یانثتـسا  هب  یرجات  ره  هدام ۶ -

: دشاب
همانزور رتفد  - ١
لک رتفد  - ٢
ییاراد رتفد  - ٣
هیپک رتفد  - ۴

شورف و دیرخ و  لیق  زا   ) یتراجت قاروا  هب  عجار  تالماعم  یتراجت و  دتـس  داد و  نوید و  تابلاطم و  هزور  همه  دـیاب  رجات  هک  تسا  یرتفد  همانزور  رتفد  هدام ٧ -
دنک یم تشادرب  دوخ  یصخش  جراخم  یارب  هک  ار  یهوجو  دشاب و  هک  یمسر  مسا و  ره  هب  ار  دوخ  یتراجت  تارداص  تادراو و  عیمج  یلک  روط  هب  و  یسیونرهظ )

.دیامن تبث  رتفد  نآ  رد 
ره هدرک  ادج  صیخـشت و  ار  نآ  هفلتخم  عاونا  جارختـسا و  همانزور  رتفد  زا  هبترم  کی  یا  هتفه  لقاال  ار  تالماعم  هیلک  دیاب  رجات  هک  تسا  یرتفد  لک  رتفد  هدام ٨ -

.دنک تبث  هصالخ  روط  هب  رتفد  نآ  رد  یصوصخم  هحفص  رد  ار  یعون 
بیترت زیر  هب  ار  دوخ  هتشذگ  لاس  تابلاطم  نوید و  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  ییاراد  هیلک  زا  یعماج  تروص  لاس  ره  دیاب  رجات  هک  تسا  یرتفد  ییاراد  رتفد  هدام ٩ -

.دریذپ ماجنا  دعب  لاس  نیدرورف  مهدزناپ  ات  دیاب  راک  نیا  دیامن و  ءاضما  تبث و  رتفد  نآ  رد  هداد 
.دیامن تبث  خیرات  بیترت  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هرداص  یاه  باسح تروص  تارباخم و  تالسارم و  هیلک  دیاب  رجات  هک  تسا  یرتفد  هیپک  رتفد  هدام ١٠ -

.دنک طبض  یصوصخم  فافل  رد  هدومن و  بترم  دورو  خیرات  بیترت  هب  زین  ار  هدراو  یاه  باسح تروص  تارباخم و  تالسارم و  هیلک  دیاب  رجات  هرصبت – 
هیلدع ترازو  همانماظن  قباطم  هک   ) تبث هرادا  هدنیامن  طسوت  هب  دشاب  هدش  هتـشون  یزیچ  نآ  رد  هکنآ  زا  لبق  هیپک  رتفد  ءانثتـسا  هب  هدام ۶  رد  روکذم  رتافد  هدام ١١ -
رتفد ره  هناـیلاس  دـیدجت  عقوم  رد  .دـشاب  یبیترت  هرمن  یاراد  نآ  قاروا  دـیاب  یلو  تسین  مزـال  روبزم  ءاـضما  هیپـک  رتـفد  یارب  .دـش  دـهاوخ  ءاـضما  دوش ) یم  نیعم 

.دش دهاوخ  تیاعر  هدام  نیا  تاررقم 
.تسا لایر  رازه  جنپ  نآ  روسک  ای  هحفص  دص  ره  رارق  زا  ب )  ) قودنص دمآرد  تبث و  قح 

ار رتفد  تاحفص  تسا  فلکم  ءاضما  یدصتم  دشاب و  هدیشک  ناطیق  یبیترت و  هرمن  یاراد  دیاب  دوش  یم  میلـست  ءاضما  یدصتم  هب  ءاضما  یارب  هک  یرتفد  هدام ١٢ -
رهم اب  ار  ناطیق  فرط  ود  ءاضما و  خیرات  دیق  اب  هتشون  رتفد  بحاص  مسر  مسا و  هب  حیرصت  اب  ار  نآ  تاحفص  ددع  عومجم  رتفد  ره  رخآ  لوا و  هحفص  رد  هدرمش 
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.دوش هتشون  فورح  مامت  اب  خیرات  یتح  دادعا  هیلک  تسا  مزال  .دنک  هنگنم  دیامن  یم  هیهت  دوصقم  نیا  یارب  هیلدع  ترازو  هک  یبرس 
نینچمه ندرک و  کح  ندیشارت و  دوش - هتشون  هصوصخم  تاحفص  رد  خیرات  بیترت  هب  دیاب  قوف  هروکذم  رتافد  رد  تادراو  تارداص و  تالماعم و  هیلک  هدام ١٣ -

یلاس ره  متخ  زا  ار  رتافد  نآ  مامت  دیاب  رجات  تسا و  عونمم  نتشون  روطـس  نیب  ای  هیـشاح و  رد  تسا و  لومعم  یـسیونرتفد  رد  هک  هچنآ  زا  شیب  نتـشاذگ  دیفـس  یاج 
.دراد هاگن  لاس  هد  ات  لقاال 

نیب دشاب  هدش  بترم  نوناق  نیا  تاررقم  قباطم  هکیتروص  رد  دنرب  یم  راک  هب  دوخ  یتراجت  روما  یارب  راجت  هک  یرتافد  ریاس  هدام ۶ و  رد  روکذم  رتافد  هدام ١۴ -
.دوب دهاوخ  ربتعم  نآ  بحاص  هیلع  رب  طقف  تروصنیا  ریغ  رد  .تشاد  دهاوخ  تیدنس  یتراجت - روما  رد  راجت -

یعدم یاضاقت  نودب  ًاسأر و  قوقح  همکحم  ار  تازاجم  نیا  .تسا  یدـقن  یازج  لایر  رازه  هد  ات  کی  رازه و  جـنپ  مزلتـسم  هدام ١١  هدام ۶ و  زا  فلخت  هدام ١۵ -
.دوب دهاوخن  درادن  بترم  رتفد  هک  یا  هتسکشرو  رجات  هب  عجار  تاررقم  ءارجا  عنام  نآ  ءارجا  ودهدب  مکح  دناوت  یم  مومعلا 

یتراجت تبث  رتفد  مود - لصف 
یناریا و زا  معا  دنراد  لاغتشا  تراجت  لغش  هب  طاقن  نآ  رد  هک  یصاخشا  هیلک  دنک  سیسأت  یتراجت  تبث  رتفد  هتسناد و  یضتقم  هیلدع  ترازو  هک  یطاقن  رد  هدام ١۶ -
.دش دنهاوخ  موکحم  یدقن  یازج  لایر  کی  رازه و  جنپ  هب  الا  دنناسرب و  تبث  هب  یتراجت  تبث  رتفد  رد  ار  دوخ  مسا  ررقم  تدم  رد  دیاب  ءزج  هبسک  ءانثتسا  هب  یجراخ 

.درک دهاوخ  نیعم  همانماظن  بجوم  هب  دسرب  تبث  هب  دیاب  هک  یتاعوضوم  هب  حیرصت  اب  هیلدع  ترازو  ار  یتراجت  تبث  رتفد  هب  هطوبرم  تاررقم  هدام ١٧ -
رد دوخ  یپاچ  ای  یطخ  تایرـشن  اهباسح و  تروص  دانـسا و  هیلک  رد  دیاب  تسا  تبث  هب  فلکم  هک  یرجات  ره  یتراجت ، تبث  ندش  یمازلا  زا  سپ  هام  شـش  هدام ١٨ -

.دوش یم  موکحم  یدقن  یازج  لایر  کی  رازه و  جنپ  هب  قوف  رد  ررقم  تازاجم  رب  هوالع  الا  هدیسر و  تبث  هب  هرمن  هچ  تحت  رد  هک  دیامن  حیرصت  ناریا 
.دنوش یم  صیخشت  هیلدع  ترازو  همانماظن  تاررقم  قباطم  لوا  صف  لصف و  نیا  رد  روکذم  ءزج  هبسک  هدام ١٩ -

یتراجت یاهتکرش  موس - باب   

هنآ هب  هعجار  دعاوق  اهتکرش و  هفلتخم  ماسقا  رد  لوا - لصف 
: تسا مسق  تفه  رب  یتراجت  یاهتکرش  هدام ٢٠ -

.یماهس تکرش  - ١
.دودحم تیلوؤسم  اب  تکرش  - ٢

.ینماضت تکرش  - ٣
.یماهسریغ طلتخم  تکرش  - ۴
.یماهس طلتخم  تکرش  - ۵

.یبسن تکرش  - ۶
.فرصم دیلوت و  ینواعت  تکرش  - ٧

، تراجت نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال  بیوصت  اب  هام ١٣۴٧  دنفسا  رد ٢۴  دوب و  هدمآ  تراجت  نوناق  تیاغل ٩٣  داوم ٢١  رد  یماهس  تکرش  تاررقم  رکذت :
نآ ًانمـض  .ددرگ  یم  جرد  تراجت  نوناق  ات ٩٣  داوم ٢١  یاج  هب  ریخا  تاررقم  باتک  نیا  رد  اذل  دـیر و  بیوصت  هب  یماهـس  یاهتکرـش  دروم  رد  یدـیدج  تاررقم 

.تسا هدش  هدروآ  دوخ  یاج  رد  روکذم  یحالصا  هحیال  هدام ٢٩٩  هب  هجوت  اب  دشاب  یم  ءارجا  لباق  اهتکرش  ریاس  دروم  رد  هک  تراجت  نوناق  داوم  زا  تمسق 
تراجت نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال 

بوصم ١٢/١٣۴٧/٢۴

یماهس یاهتکرش  لوا - ثحبم 

یماهس تکرش  لیکشت  فیرعت و  - ١ شخب
.تسا اهنآ  ماهس  یمسا  غلبم  هب  دودحم  ماهس  نابحاص  تیلوئسم  هدش و  میسقت  ماهس  هب  نآ  هیامرس  هک  تسا  یتکرش  یماهس  تکرش  هدام ١ -

.دشابن یناگرزاب  روما  نآ  تایلمع  عوضوم  هکنیا  ولو  دوش  یم  بوسحم  یناگرزاب  تکرش  یماهس  تکرش  هدام ٢ -
.دشاب رتمک  رفن  هس  زا  دیابن  ءاکرش  دادعت  یماهس  تکرش  رد  هدام ٣ -

: دوش یم  میسقت  عون  ود  هب  یماهس  تکرش  هدام ۴ -
یم هدیمان  ماع  یماهس  تکرش  اهتکرش  هنوگنیا  دننک .  یم  نیمأت  مدرم  هب  ماهس  شورف  قیرط  زا  ار  تکرش  هیامرس  زا  یتمسق  اهنآ  نیسسؤم  هک  ییاهتکرش  لوا - عون 

.دنوش
.دنوش یم  هدیمان  صاخ  یماهس  تکرش  اهتکرش  هنوگ  نیا  .تسا  هدیدرگ  نیمأت  نیسسؤم  طسوت  ًارصحنم  سیسأت  عقوم  رد  اهنآ  هیامرس  مامت  هک  ییاهتکرش  مود - عون 

دعب ای  تکرش  مان  زا  لبق  دیاب  صاخ )) یماهس  تکرش   )) ترابع صاخ  یماهس  یاهتکرش  رد  و  ماع )) یماهس  تکرش   )) ترابع ماع  یماهـس  یاهتکرـش  رد  هرـصبت -
.دوش دیق  اناوخ  نشور و  روط  هب  تکرش  یاه  یهگآ  اه و  هیعالطا  قاروا و  هیلک  رد  تکرش  مان  اب  هلصاف  نودب  نآ  زا 

.دشاب رتمک  دیابن  لایر  نویلیم  کی  زا  صاخ  یماهس  یاهتکرش  هیامرس  لایر و  نویلیم  جنپ  زا  ماع  یماهس  یاهتکرش  هیامرس  سیسأت ، عقوم  رد  - ۵ هدام
لقادح نازیم  ات  هیامرس  شیازفا  هب  تبـسن  لاس  کی  فرظ  دیاب  دوش  رتمک  هدام  نیا  رد  روکذم  لقادح  زا  تلع  ره  هب  سیـسأت  زا  دعب  تکرـش  هیامرـس  هکیتروص  رد 
هاگداد زا  ار  نآ  لالحنا  دناوت  یم  عفن  یذ  ره  هنرگو  دبای  لکش  ریییغت  تزاجت  نوناق  رد  روکذم  یاهتکرش  عاونا  زا  یرگید  عون  هب  تکرش  ای  دیآ  لمع  هب  مادقا  ررقم 

.دنک تساوخرد  راد  تیحالص 
.دومن دهاوخ  فوقوم  ار  یگدیسر  هاگداد  ددرگ  یفتنم  لالحنا  تساوخرد  بجوم  یعطق  یأر  رودص  زا  لق  هاگره 

رد ار  هدش  دهعت  غلبم  دصرد  جنپ  یس و  لقاال  هدرک و  دهعت  دوخ  ار  تکرـش  هیامرـس  دصرد  تسیب  ًالقا  دیاب  نیـسسؤم  ماع  یماهـس  یاهتکرـش  سیـسأت  یارب  هدام ۶ -
هب هک  ماهس  یسیون  هریذپ  هیمالعا  حرط  تکرش و  همانساسا  حرط  همیمض  هب  یا  همانراهظا  سپس  هدرپس  اهکناب  زا  یکی  دزن  سیسأت  فرش  رد  تکرش  مان  هب  یباسح 

هرادا هب  درادن  دوجو  اهتکرش  تبث  هرئاد  هک  یطاقن  رد  اهتکرش و  تبث  هرئاد  هب  اهناتسرهش  رد  اهتکرـش و  تبث  هرادا  هب  نارهت  رد  دشاب  هدیـسر  نیـسسؤم  هیلک  ءاضما 
.دننک تفایرد  دیسر  میلست و  لحم  کالما  دانسا و  تبث 

هدش زاب  باسح  یدقن  غلبم  تخادرپ  یارب  هک  یکناب  نامه  رد  ار  نآ  تیکلام  کرادم  ای  نآ  نیع  دیاب  دشاب  دقنریغ  تروص  هب  نیسسؤم  دهعت  زا  تیمسق  هاگره  هرصبت -
.دنیامن میلست  اهتکرش  تبث  عجرم  هب  نآ  مئامض  همانراهظا و  همیمض  هب  ار  کناب  یهاوگ  عیدوت و  تسا 
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: دشاب هدش  رکذ  نآ  رد  ًاصوصخم  ریز  تاعوضوم  هدیسر و  نیسسؤم  هیلک  ءاضما  هب  خیرات  دیق  اب  دیاب  هدام ۶  رد  روکذم  همانراهظا  هدام ٧ -
.تکرش مان  - ١

.نیسسؤم هاگتماقا  لماک و  تیوه  - ٢
.تکرش عوضوم  - ٣

.کیکفت هب  نآ  دقنریغ  دقن و  رادقم  نییعت  تکرش و  هیامرس  غلبم  - ۴
.ماهس هنوگ  نیا  تازایتما  تایصوصخ و  ادعت و  نییعت  دشاب  رظن  دروم  زین  زاتمم  ماهس  هکیتروص  رد  اهنآ و  یمسا  غلبم  مان و  یب  مان و  اب  ماهس  دادعت  - ۵

هدروآ دروم  رد  .تسا  هدش  زیراو  نآ  رد  یتخادرپ  هوجو  هک  یکناب  مان  باسح و  هرامش  نییعت  اب  دنا  هدرک  تخادرپ  هک  یغلبم  نیـسسؤم و  زا  کی  ره  دهعت  نازیم  - ۶
.دومن لصاح  عالطا  دقنریغ  هدروآ  فیک  مک و  زا  ناوتب  هک  یوحن  هب  نآ  شزرا  تاصخشم و  فاصوا و  نییعت  دقنریغ 

.تکرش یلصا  زکرم  - ٧
.تکرش تدم  - ٨

: دشاب ریز  بلاطم  رب  لمتشم  هدیسر و  نیسسؤم  ءاضما  هب  خیرات  دیق  اب  دیاب  همانساسا  حرط  هدام ٨ -
.تکرش مان  - ١

.زجنم حیرص و  روط  هب  تکرش  عوضوم  - ٢
.تکرش تدم  - ٣

.دشاب رظن  دروم  هبعش  سیسأت  رگا  نآ  بعش  لحم  تکرش و  یلصا  زکرم  - ۴
.کیکفت هب  نآ  دقنریغ  دقن و  رادقم  نییعت  تکرش و  هیامرس  غلبم  - ۵

.ماهس هنوگنیا  تازایتما  تایصوصخ و  دادعت و  نییعت  دشاب  رظن  دروم  زاتمم  ماهس  داجیا  هکیتروص  رد  اهنآ و  یمسا  غلبم  ماناب و  مان و  یب  یماهس  دادعت  - ۶
.دوب دهاوخن  زواجتم  لاس  جنپ  زا  لاحره  هب  هک  دوش  هبلاطم  دیاب  نآ  فرظ  هک  یتدم  مهس و  ره  یمسا  غلبم  هیقب  هبلاطم  هوحن  مهس و  ره  هدش  تخادرپ  غلبم  نییعت  - ٧

.مان اب  ماهس  لاقتنا  هوحن  - ٨
.سکعلاب مان و  یب  ماهس  هب  مان  اب  ماهس  لیدبت  هقیرط  - ٩

.نآ بیترت  طیارش و  رکذ  هضرق ، قاروا  رودص  ناکما  ینیب  شیپ  تروص  رد  - ١٠
.تکرش هیامرس  شهاک  شیازفا و  بیترت  طیارش و  - ١١

.یمومع عماجم  توعد  بیترتو  عقاوم  - ١٢
.هنآ هرادا  بیترت  یمومع و  عماجم  لیکشت  تهج  مزال  باصن  دح  هب  عجار  تاررقم  - ١٣
.یمومع عماجم  تامیمصت  ندوب  ربتعم  یارب  مزال  تیرثکا  یأر و  ذخا  روش و  هقیرط  - ١۴

ینوناق تاهج  هب  ای  لوزعم  ای  روجحم  ای  دننک  یم  ءافعتسا  ای  توف  هک  یناریدم  یارب  نیشناج  نییعت  هوحن  اهنآ و  تیرومأم  تدم  باختنا و  زرط  ناریدم و  دادعت  - ١۵
.دندرگ یم  عونمم 

.ناریدم تارایتخا  دودح  فئاظو و  نییعت  - ١۶
.دنراپسب تکرش  قودنص  هب  دیاب  ناریدم  هک  ینیمضت  ماهس  دادعت  - ١٧

.سرزاب تیرومأم  تدم  باختنا و  هوحن  رتشیب و  ای  تشاد  دهاوخ  سرزاب  کی  تکرش  هکنیا  دیق  - ١٨
.هنالاس یمومع  عمجم  هب  ناسرزاب و  هب  نآ  میلست  نایز و  دوس و  باسح  همانزارت و  میظنت  دعوم  تکرش و  یلام  لاس  نایاپ  زاغآ و  نییعت  - ١٩

.نآ روما  هیفصت  بیترت  تکرش و  یرایتخا  لالحنا  هوحن  - ٢٠
.همانساسا رییغت  هوحن  - ٢١

: دشاب ریز  تاکن  رب  لمتشم  دیاب  هدام ۶  رد  روکذم  یسیون  هرذپ  هیمالعا  حرط  هدام ٩ -
.تکرش مان  - ١

.دوش یم  لیکشت  نآ  روظنمب  تکرش  هک  ییاهتیلاعف  عون  تکرش و  عوضوم  - ٢
.دشاب رظن  دروم  هبعش  سیسأت  هکیتروص  رد  نآ  بعش  تکرش و  یلصا  زکرم  - ٣

.تکرش تدم  - ۴
تاعالطا ای  قباوس  نآ  اب  هباشم  روما  ای  تکرش  عوضوم  هب  طوبرم  روما  رد  نیسسؤم  زا  یضعب  ای  مامت  هکیتروص  رد  نیسسؤم ، لغش  هاگتماقا و  لماک و  تیوه  - ۵

.راصتخا هب  نآ  رکذ  دنشاب  هتشاد  یبراجت  ای 
فاصوا و تاصخشم و  رادقم و  نییعت  تکرش  دقنریغ  هیامرس  دروم  رد  .ماهـس  عون  دادعت و  کیکفت و  هب  نآ  دقنریغ  دقن و  رادقم  نییعت  تکرـش و  هیامرـس  غلبم  - ۶

.دومن لصاح  عالطا  دقنریغ  هیامرس  فیک  مک و  زا  ناوتب  هک  یوحن  هب  نآ  شزرا 
.لیصفت هب  ایازم  نآ  تابجوم  یگنوگچ و  نییعت  دنا  هتفرگ  رظن  رد  دوخ  یارب  ییایازم  نیسسؤم  هکیتروص  رد  - ٧

.دنا هدرک  تخادرپ  هک  یغلبم  هدرک و  دهعت  نیسسؤم  هک  هیامرس  زا  یرادقم  نییعت  - ٨
ات مزال  یاه  هنیزه  دروآرب  دنا و  هدرک  تخادرپ  تسا  هتفرگ  ماجنا  هک  یتاعلاطم  تکرش و  لیکشت  تامدقم  کرادت  تهج  عقوم  نآ  ات  نیسسؤم  هک  ییاه  هنیزه  رکذ  - ٩

.تکرش یاهتیلاعف  عورش 
.عجارم نآ  یلوصا  تقفاوم  ای  همان  هزاجا  تاصخشم  رکذ  دشاب  یصاخ  عجارم  تقفاوم  مزلتسم  ًانوناق  تکرش  عوضوم  ماجنا  هکیتروص  رد  - ١٠

.ددرگ تخادرپ  ًادقن  یسیون  هریذپ  نراقم  دیاب  هک  نآ  زا  یغلبم  نییعت  دوش و  دهعت  سیون  هریذپ  طسوت  دیاب  یسیون  هریذپ  ماگنه  هک  یماهس  دادعت  لقادح  رکذ  - ١١
یم هقالع  یذ  صاخـشا  نآ  یط  هک  یتلهم  نییعت  دوش و  تخادرپ  باسح  نآ  هب  دـیاب  دـهعت  دروم  ماهـس  یدـقن  غلبم  هک  یکناب  باسح  تاصخـشم  هرامـش و  رکذ  - ١٢

.دننک هعجارم  کناب  هب  یدقن  غلبم  تخادرپ  یسیون و  هریذپ  یارب  دنناوت 
.تسا هدش  میلست  اهتکرش  تبث  عجرم  هب  نادنمقالع  هعجارم  یارب  همانساسا  حرط  مامضنا  هب  نیسسؤم  همانراهظا  هکنیا  هب  حیرصت  - ١٣

.دش دهاوخ  رشتنم  نآ  رد  ًارصحنم  سسؤم  یمومع  عمجم  لیکشت  ات  یدعب  هیعالطا  توعد و  هنوگره  هک  یراشتنالا  ریثک  همانزور  مان  رکذ  - ١۴
.ناسیون هریذپ  هب  ماهس  صیصخت  یگنوگچ  - ١۵

.دومن دهاوخ  رداص  ار  یسیون  هریذپ  هیمالعا  راشتنا  هزاجا  نوناق  اب  اهنآ  تاجردنم  قیبطت  نآ و  مئامض  همانراهظا و  هعلاطم  زا  سپ  اهتکرش  تبث  عجرم  هدام ١٠ -
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نادنم هقالع  دید  ضرعم  رد  دریگ  یم  تروص  نآ  دزن  ماهـس  دهت  هک  یکناب  رد  زین  هدیدرگ و  یهگآ  دیارج  رد  نیـسسؤم  طسوت  دیاب  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  هدام ١١ -
.دوش هداد  رارق 

تخادرپ دیاب  ًادقن  هک  ار  یغلبم  ءاضما و  ار  ماهس  دهعت  هقرو  هعجارم و  کناب  هب  نادنم  هقالع  تسا  هدش  نیعم  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  رد  هک  یتلهم  فرظ  هدام ١٢ -
.درک دنهاوخ  تفایرد  دیسر  هیدأت و  دوش 

: دشاب ریز  تاکن  رب  لمتشم  دیاب  مهس  دهعت  هقرو  هدام ١٣ -
.تکرش تدم  یلصا و  زکرم  عوضوم و  مان و  - ١

.تکرش هیامرس  - ٢
.نآ رودص  عجرم  یسیون و  هریذ  هیمالعا  راشتنا  هزاجا  خیرات  هرامش و  - ٣

.دوش تخادر  دیاب  یسیون  هریذپ  عقوم  رد  ًادقن  تباب  نآ  زا  هک  یغلبم  نینچمه  نآ و  یمسا  غلبم  دوش و  یم  عقاو  دهعت  دروم  هک  یماهس  دادعت  - ۴
.دوش تخادرپ  باسح  نآ  هب  دیاب  ناسیون  هریذپ  طسوت  مزال  غلبم  هک  یباسح  هرامش  کناب و  مان  - ۵

.سیون هریذپ  لماک  یناشن  تیوه و  - ۶
.دیامن تخادرپ  تکرش  همانساسا  تاررقم  قبط  ار  دهعت  دروم  ماهس  هدشن  تخادرپ  غلبم  تسا  دهعتم  سیون  هریذپ  هکنیا  دیق  - ٧

اب مود  هخسن  یرادهاگن و  کناب  دزن  لوا  هخسن  هدیـسر ، وا  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  سیون  هریذپ  ءاضما  هب  خیرات  دیق  اب  میظنت و  هخـسن  ود  رد  مهـس  دهعت  هقرو  هدام ١۴ -
.دوش یم  میلست  سیون  هریذپ  هب  کناب  ءاضما  رهم و  هجو و  دیسر  دیق 

همیمـض ذخا و  وا  تمـس  کردم  دیق و  هدننک  ءاضما  تمـس  لماک و  یناشن  تیوه و  دـنک  ءاضما  یرگید  یارب  یـصخش  ار  مهـس  دـهعت  هقرو  هکیتروص  رد  هرـصبت -
.دش دهاوخ 

.دشاب یم  ماهس  نابحاص  یمومع  عماجم  تامیمصت  تکرش و  همانساسا  لوبق  مزلتسم  دوخ  یدوخ  هب  مهس  دهعت  هقرو  ءاضما  هدام ١۵ -
ات رثکادح  نیسسؤم  هدش ، دیدمت  تدم  ءاضقنا  زا  دعب  دشاب  هدش  دیدمت  تدم  هکیتروص  رد  ای  تسا و  هدش  نیعم  یسیون  هریذپ  یارب  هک  یتلهم  نتشذگ  زا  سپ  هدام ١۶ -

دادعت تسا  هدش  تخادرپ  نآ  دصرد  جنپ  یس و  ًالقا  هدیدرگ و  دهعت  ًاحیحص  تکرش  هیامرـس  مامت  هک  نیا  زارحا  زا  سپ  یگدیـسر و  ناسیون  هریذپ  تادهعت  هب  هام  کی 
.دومن دنهاوخ  توعد  ار  سسؤم  یمومع  عمجم  مالعا و  نییعت و  ار  ناگدننک  دهعت  زا  کی  ره  ماهس 

ماهس هیلک  یـسیون  هریذپ  زارحا  یگدیـسر و  زا  سپ  دوش و  یم  لیکـشت  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  سـسؤم  یمومع  عمجم  یحالصا ٢٢/١١/١٣۵٣ -)  ) هدام ١٧
ناسرزاب ناریدـم و  .دـنک  یم  باختنا  ار  تکرـش  ناسرزاب  ای  سرزاب  ناریدـم و  نیلوا  نآ  بیوصت  تکرـش و  همانـساسا  هرابرد  روش  مزال و  غلاـبم  هیدأـت  تکرش و 

نآ راد  هدهع  دوخ  تمـس  یاه  تیلوؤسم  فیلاکت و  هب  ملع  اب  سرزاب  ریدـم و  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  یدوخ  هب  تمـس  لوبق  دـنیامن ، تمـس  لوبق  ًابتک  دـیاب  تکرش 
.دوش یم  بوسحم  هدش  لیکشت  تکرش  خیرات  نیا  زا  .دنا  هدیدرگ 

، دوش رشتنم  راشتنالاریثک  همانزور  ود  رد  دیاب  هنالاس  یمومع  عمجم  لیکـشت  ات  ماهـس  نابحاص  یارب  هیعالطا  توعد و  هنوگره  یقاحلا ٢٢/١١/١٣۵٣ -)  ) هرصبت
.دوش یم  نییعت  یدرگناهج  تاعالطا و  ترازو  فرط  زا  رگید  همانزور  سسؤم و  یمومع  عمجم  هلیسو  هب  همانزور  ود  نیا  زا  یکی 

هب تکرـش  تبث  تهج  ناسرزاب  ناریدم و  یلوبق  هیمالعا  عمجم و  هسلج  تروص  همیمـض  هب  هدیـسر  سـسؤم  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  هک  یا  همانـساسا  هدام ١٨ -
.دش دهاوخ  میلست  اهتکرش  تبث  عجرم 

هریذپ ای  نیسسؤم  زا  کی  ره  تساوخرد  هب  دشاب  هدیسرن  تبث  هب  نوناق  نیا  هدام ۶  رد  روکذم  همانراهظا  میلست  خیرات  زا  هام  شش  ات  تکرش  هکیتروص  رد  هدام ١٩ -
هب نآ  رد  هوجو  هیدأت  ماهس و  دهعت  هک  یکناب  هب  رداص و  تکرش  تبث  مدع  زا  یکاح  یا  همانیهاوگ  تسا  هدش  میلست  نآ  هب  همانراهظا  هک  اهتکرش  تبث  هعجرم  ناسیون 
یا هنیزه  هنوگره  تروص  نیا  رد  دنراد  درتسم  ار  دوخ  یتخادرپ  هوجو  هماندهعت و  هعجارم و  کناب  هب  ناسیون  هریذ  نیسسؤم و  ات  دراد  یم  لاسرا  تسا  هدمآ  لمع 

.دوب دهاوخ  نیسسؤم  هدهع  هب  دشاب  هدش  دهعت  ای  تخادرپ  تکرش  سیسأت  یارب  هک 
تکرش همانساسا  - ١: دوب دهاوخ  یفاک  اهتکرش  تبث  عجرم  هب  ریز  کرادم  همیمض  هب  همانراهظا  میلست  طقف  صاخ  یماهس  یاهتکرـش  تبث  سیـسأت و  یارب  هدام ٢٠ -

.دشاب هدیسر  نارادماهس  هیلک  ءاضما  هب  دیاب  هک 
دیاب روکذم  همانراهظا  .دشاب  ماهس  لک  دصرد  جنپ  یس و  زا  رتمک  دیابن  هک  نآ  یدقن  تمسق  هیدأت  زا  یکاح  یکناب  همانیهاوگ  ماهس و  هیلک  دهعت  رب  رعشم  همانراهظا  - ٢

رد کیکفت  هب  نآ  میوقت  تروص  هدـیدرگ و  هیدأت  نآ  مامت  دـیاب  دـشاب  دـقن  ریغ  تروصب  هیامرـس  زا  یتمـسق  ای  مامت  هاـگره  .دـشاب  هدیـسر  نارادماهـس  هیلک  ءاـضما  هب 
.دشاب هدش  سکعنم  همانراهظا  رد  نآ  تابحوم  تازایتما و  حرش  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  هزاتمم  ماهس  هکیتروص  رد  دشاب و  هدش  سکعنم  همانراهظا 

.دشاب هدیسر  نارادماهس  هیلک  ءاضما  هب  دیق و  یا  هسلج  تروص  رد  دیاب  هک  تکرش  ناسرزاب  ای  سرزاب  ناریدم و  نیلوا  باختنا  - ٣
هدام ١٧- ریخا  تمسق  هب  تیاعر  اب  یسرزاب  تیریدم و  تمس  لوبق  - ۴

.دش دهاوخ  رشتنم  نآ  رد  یداع  یمومع  عمجم  نیلوا  لیکشت  ات  تکرش  هب  عجار  یهگآ  هنوگره  هک  یراشتنالاریثک  همانزور  مان  رکذ  - ۵
دهاوخن هیاعرلا  مزال  صاخ  یماهس  یاهتکرـش  دروم  رد  تسا  ررقم  ماع  یماهـس  یاهتکرـش  تبث  لیکـشت و  یارب  نوناق  نیا  رد  هک  یطئارـش  دویق و  ریاس  هرـصبت -

.دوب
راشتنا هب  ای  دنیامن و  هضرع  اهکناب  طسوت  ای  راداهب  قاروا  سروب  رد  شورف  ای  یـسیون  هریذـپ  یارب  ار  دوخ  ماهـس  دـنناوت  یمن  صاخ  یماهـس  یاهتکرـش  هدام ٢١ -

نیا رد  هک  یوحن  هب  ماع  یماهـس  یاهتکرـش  هب  طوبرم  تاررقم  زا  هکنیا  رگم  دـننک  تردابم  دوخ  ماهـس  شورف  یارب  یتاغیلبت  مادـقا  عون  ره  ای  هیعـالطا و  یهگآ و 
.دنیامن تیعبت  تسا  روکذم  نوناق 

هدام ١٩- رد  روکذم  دروم  رد  ای  تکرش و  ندیسر  تبث  هب  زا  سپ  رگم  تسین  نکمم  سیسأت  فرش  رد  یماهس  یاهتکرش  مان  هب  هدش  هیدأت  هوجو  زا  هدافتسا  هدام ٢٢ -
.دنراد ینماضت  تیلوؤسم  دنهد  یم  ماجنا  تکرش  ندیناسر  تبث  هب  سیسأت و  روظنمب  هک  یتامادقا  لامعا و  هیلک  هب  تبسن  تکرش  نیسسؤم  هدام ٢٣ -

ماهس شخب ٢ -

لباق دنس  مهس  هقرو  .دشاب  یم  یماهس  تکرش  رد  نآ  بحاص  عفانم  تادهعت و  تکراشم و  نازیم  صخشم  هک  یماهس  تکرش  هیامرس  زا  تسا  یتمسق  مهس  هدام ٢۴ -
.دراد یماهس  تکرش  رد  نآ  بحاص  هک  تسا  یماهس  دادعت  هدنیامن  هک  تسا  یا  هلماعم 

.دشاب مان  یب  ای  مان و  اب  تسا  نکمم  مهس  - ١ هرصبت
.دوش یم  هدیمان  زاتمم  ماهس  ماهس ، هنوگنیا  دنوش  لئاق  ییایازم  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  تکرش  ماهس  زا  یضعب  یارب  هک  یتروص  رد  هرصبت ٢ -

.دسرب دنوش  یم  نییعت  همانساسا  تاررقم  بجومب  هک  رفن  ود  لقاال  ءاضما  هب  هدوب و  بیترت  هرامش  یاراد  یپاچ و  لکشلا و  دحتم  دیاب  ماهس  قاروا  هدام ٢۵ -
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: دوش دیق  دیاب  ریز  تاکن  مهس  هقرو  رد  هدام ٢۶ -
.هتکرش تبث  رتفد  رد  نآ  تبث  هرامش  تکرش و  مان  - ١

.نآ هدش  تخادرپ  رادقم  هدش و  تبث  هیامرس  غلبم  - ٢
.مهس عون  نییعت  - ٣

.دادعا هب  فورح و  هب  نآ  هدش  تخادرپ  رادقم  مهس و  یمسا  غلبم  - ۴
.تسا نآ  هدنیامن  هقرو  ره  هک  یماهس  دادعت  - ۵

نآ هدش  تخادرپ  غلبم  ماهس و  عون  دادعت و  فرعم  هک  دهدب  مهس  تقوم  همانیهاوگ  ماهس  نابحاص  هب  دیاب  تکرش  تسا  هدشن  رداص  ماهس  قاروا  هکینامز  ات  هدام ٢٧ -
مهس بحاص  هب  و  رداص ، مهس  هقرو  دیاب  مهس ، یمسا  غلسم  یمامت  تخادرپ  زا  سپ  لاس  کی  تدم  تفرظ  لاح  ره  رد  یلو  تسا  مهس  مکح  رد  همانیهاوگ  نیا  .دشاب 

.ددرگ لاطبا  درتسم و  مهس  تقوم  همانیهاوگ  میلست ،
تاراسخ ناربج  لوؤسم  ناگدننک  ءاضما  فلخت  تروص  رد  .تسا  عونمم  مهس  تقوم  همانیهاوگ  ای  مهس  هقرو  رودص  هدیـسرن  تبث  هب  تکرـش  هک  یتقو  ات  هدام ٢٨ -

.دوب دنهاوخ  ثلاث  صاخشا 
.دشاب رتشیب  لایر  رازه  هد  زا  دیابن  مهس  ره  یمسا  غلبم  ماع  یماهس  یاهتکرش  رد  هدام ٢٩ -

ماهـس هنوگنیا  هدـننک  هدـهعت  هب  .تسا  عونمم  مان  یب  تقوم  همانیهاوگ  مان ی  یب  مهـس  هقرو  رودـص  هدـشن  تخادرپ  مهـس  ره  یمـسا  غلبم  یماـمت  هک  ماداـم  هدام ٣٠ -
.تسا مان  اب  ماهس  لاقتنا  لقن و  هب  طوبرم  تاررقم  عبات  نآ  لاقتنا  لقن و  هک  دش  دهاوخ  هداد  مان  اب  تقوم  همانیهاوگ 

.دوش تیاعر  دیاب  داوم ٢۵ و ٢۶  مهس  تقوم  همانیهاوگ  رودص  دروم  رد  هدام ٣١ -
.دشاب یواستم  دیاب  هیزجت  تروص  رد  ماهس  تاعطق  نینچمه  ماهس و  یمسا  غلبم  هدام ٣٢ -

یمومع عمجم  دیاب  تکرش  هریدم  تأیه  تروصنیا  ریغ  رد  .دوش  هبلاطم  همانساسا  رد  ررقم  تدم  فرظ  دیاب  یماهس  تکرش  ره  ماهس  هدشن  تخادرپ  غلبم  هدام ٣٣ -
هک تشاد  دهاوخ  قح  عفن  یذ  ره  هنرگ  دهد و  لیکشت  دنک و  توعد  هیامرس  هدش  تخادرپ  غلبم  نازیم  ات  تکرش  هیامرس  لیلقت  روظنمب  ار  ماهـس  نابحاص  هداعلا  قوف 

.دنک عوجر  هاگداد  هب  هدش  تخادرپ  غلبم  نازیم  ات  تکرش  هدش  تبث  هیامرس  لیلقت  یارب 
.دیآ لمع  هب  ضیعبت  نودب  ماهس و  نابحاص  هیلک  زا  دیاب  نآ  زا  رادقم  ره  ای  ماهس  هدشن  تخادرپ  غلبم  هبلاطم  هرصبت -

یرگید هب  ار  نآ  مهس ، یمسا  غلبم  ممت  هیدأت  زا  لبق  هکیتروص  رد  دشاب و  یم  نآ  یمسا  غلبم  یمامت  تخادرپ  لوؤسم  هدومن  ار  یمهس  عایتبا  دهعت  هک  یسک  هدام ٣۴ -
.دوب دهاوخ  نآ  یمسا  غلبم  هیقب  تخادرپ  لوؤسم  مهس  هدنراد  مهس ، لاقتنا  زا  دعب  دهد  لاقتنا 

یراشتنالاریثک همانزور  رد  یهگآ  رشن  قیرط  زا  ار  بتارم  دیاب  دنک  هبلاطم  ار  ماهس  هدشن  تخادرپ  غلبم  زا  یتمسق  ای  مامت  دهاوخب  تکرش  هک  عقوم  ره  رد  هدام ٣۵ -
.دراد ررقم  هبلاطم  دروم  غلبم  تخادر  یارب  یبسانتم  لوقعم و  تلهم  دهد و  عالطا  ماهس  یلعف  نابحاص  هب  دوش  یم  رشتنم  نآ  رد  تکرـش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ  هک 
هدشن هیدأت  غلبم  هب  لاس  رد  دصرد  راهچ  هوالع  هب  هرهب  یمسر  خرن  رارق  زا  درکرید  تراسخ  نآ  هب  تبسن  دشاب  هدشن  هیدأت  هک  غلبم  ره  یتلهم  نینچ  ءاضقنا  زا  سپ 

تکرـش دوشن  تخادرپ  ًامامت  نآ  ریخأت  تراسخ  هبلاطم و  دروم  غلبم  رگا  هام  کی  نتـشذگ  مهـس و  بحاص  هب  تکرـش  فرط  زا  راطخا  زا  سپ  دـش و  دـهاوخ  هوالع 
مهس شورف  لصاح  زا  دیناسر  دهاوخ  شورف  هب  هدیازم  قیرط  زا  هنرگو  سروب  قیرط  زا  دشاب  هدش  هتفریذپ  راداهب  قاروا  سروب  رد  هکیتروص  رد  ار  ماهس  هنوگنیا 
دشاب رتشیب  درکرید ) تراسخ  اه و  هنیزه  لصا و  تباب   ) مهس بحاص  یهدب  زا  شورف  لصاح  صلاخ  هکیتروص  رد  هدیدرگ و  تشادرب  هبترتم  یاه  هنیزه  هیلک  ًاودب 

.دوش یم  تخادرپ  یو  هب  دازام 
رد تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ  هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رد  تبون  کی  طقف  هدیازم  دروم  ماهس  تاصخشم  دیق  اب  مهس  شورف  یهگآ  هدام ٣۵  دروم  رد  هدام ٣۶ -

.دوش یم  لاسرا  مهس  بحاص  یارب  یشرافس  تسپ  هلیسو  یهگآ  زا  هخسن  کی  رشتنم و  ددرگ  یم  رشن  نآ 
زا تکرـش  دوش  تخادرپ  تکرـش  هب  اه  هنیزه  تاراسخ -  – لصا زا  معا  ماهـس  هب  طوبرم  یاه  یهدـب  هیلک  تسا  هدـش  نیعم  شورف  یارب  هک  یخراـت  زا  لـبق  هاـگره 
هملک دیق  اب  ماهـس  تقوم  همانیهاوگ  ای  مهـس  قاروا  فذح و  تکرـش  رتافد  زا  قباس  مهـس  بحاص  مان  ماهـس ، شورف  تروص  رد  .درک  دهاوخ  یراددوخ  ماهـس  شورف 

.ددرگ یم  یهگآ  مومع  عالطا  یارب  بتارم  دوش و  یم  لاطبا  یلبق  ماهس  تقوم  همانیهاوگ  ای  ماهس  قاروا  رداص و  رادیرخ  مان  هب  ینثملا 
لیکـشت باصن  دح  باستحا  رد  تشاد و  دـنهاوخن  ار  تکرـش  ماهـس  نابحاص  یمومع  عماجم  رد  یأر  روضح و  قح  هدام ٣۵  رد  روکذم  ماهـس  ناگدنراد  هدام ٣٧ -

تکرش و دیدج  ماهس  دیرخ  رد  ناحجر  قح  میسقت و  لباق  دوس  تفایرد  قح  هوالعب  .دش  دهاوخ  رـسک  تکرـش  ماهـس  دادعت  لک  زا  ماهـس  هنوگنیا  دادعت  یمومع  عماجم 
.دنام دهاوخ  قلعم  ماهس ، هنوگنیا  هب  تبسن  میسقت  لباق  هتخودنا  تفایرد  قح  نینچمه 

قح ًاددـجم  دـننک  تخادرپ  تکرـش  هب  اه  هنیزه  تاراسخ و  لصا و  تباب  ار  دوخ  یهدـب  ماهـس  شورف  زا  لبق  ماهـس  ناگدـنراد  هاگره  هداـم ٣٧  دروم  رد  هدام ٣٨ -
.دننک هبلاطم  دشاب  هدشن  نامز  رورم  لومشم  هک  ار  دوخ  ماهس  هب  هتسباو  یلام  قوقح  دنناوت  یم  تشاد و  دنهاوخ  ار  یمومع  عماجم  رد  یأر  روضح و 

ضبق و هب  ماهـس  هنوگنیا  لاقتنا  لقن و  .ددرگ  تباث  نآ  فالخ  رگم  دوش  یم  هتخانـش  نآ  هدنراد  کلم  میظنت و  لماح  هجو  رد  دنـس  تروص  هب  مان  یب  مهـس  هدام ٣٩ -
.دشاب یم  مان  یب  ماهس  تاررقم  لومشم  دمآرد  رب  تایلام  ظاحل  زا  تسا و  مان  یب  ماهس  مکح  رد  مان  یب  ماهس  تقوم  همانیهاوگ  .دیآ  لمع  هب  ضابقا 

رد .دنک  ءاضما  روبزم  رتفد  رد  ار  لاقتنا  دیاب  وا  ینوناق  هدنیامن  ای  لیکو  ای  هدنهد  لاقتنا  دسرب و  تبث  هب  تکرش  ماهـس  تبث  رتفد  رد  دیاب  مان  اب  ماهـس  لاقتنا  هدام ۴٠ -
هدنیامن ای  لیکو  ای  هدنریگ  لاقتنا  ءاضما  هب  دیق و  تکرـش  ماهـس  تبث  رتفد  رد  زین  هدنریگ  لاقتنا  لماک  یناشن  تسا  هدـشن  تخادرپ  مهـس  یمـسا  غلبم  یمامت  هک  یدروم 
ءاضما هدیـسر و  تبث  هب  بیترت  نامه  هب  دیاب  زین  هاگتماقا  رییغت  هنوگره  .دوب  دهاوخ  ربتعم  مهـس  لاقتنا  لقن و  زا  یـشان  تادهعت  ءارجا  رظن  زا  هدیـسر و  وا  ینوناق 

.تسا رابتعا  دقاف  ثلاث  صاخشا  تکرش و  رظن  زا  دیآ  لمع  هب  قوف  طیارش  تیاعر  نودب  هک  یلاقتنا  ره  .دوش 
.دوشب ماهس  نابحاص  یمومع  عماجم  ای  تکرش  ناریدم  تقفاوم  هب  طورشم  دناوت  یمن  ماهس  لاقتنا  لقن و  ماع ، یماهس  یاهتکرش  رد  هدام ۴١ -

نابحاص هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  بیوصت  قبط  تسا  هدـشن  لحنم  تکرـش  هک  یعقوم  اـت  نینچمه  همانـساسا و  بجوم  هب  دـناوت  یم  یماهـس  تکرـش  ره  هدام ۴٢ -
زاتمم ماهس  هب  هتسباو  تازایتما  رد  رییغت  هنوگره  .ددرگ  نییعت  حوضو  روط  هب  دیاب  نآ  زا  هدافتـسا  هوحن  ماهـس و  هنوگنیا  تازایتما  .دهد  بیترت  زاتمم  ماهـس  ماهس ،

.دریگ ماجنا  ماهس  هنوگنیا  کی  هوالع  هب  فصن  ناگدنراد  تقفاوم  بلج  اب  تکرش  هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  دیاب 
ماهس لیدبت  شخب ٣ -

ای ماناب و  ماهس  هب  ار  تکرش  مان  یب  ماهس  دوخ  نارادماهس  هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  میمصت  هب  انب  ای  همانساسا  تاررقم  بحوم  هب  دهاوخب  تکرـش  هاگره  هدام ۴٣ -
.دنک لمع  ریز  دراوم  قبط  رب  دیاب  دیامن  لیدبت  مان  یب  ماهس  هب  ار  ماناب  ماهس  هک  نآ 

ره تبون  هس  ددرگ  یم  رشن  نآ  رد  تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ  هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رد  بتارم  دیاب  مان  اب  ماهـس  هب  مان  یب  ماهـس  لیدبت  دروم  رد  هدام ۴۴ -
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تکرـش زکرم  هب  دوخ  ماهـس  لیدبت  یارب  ات  دوش  هداد  ماهـس  نابحاص  هب  دشابن  یهگآ  نیلوا  خیرات  زا  هام  شـش  زا  رتمک  هک  یتلهم  رـشتنم و  زور  جنپ  هلـصاف  هب  کی 
.ددرگ یم  یقلت  هدش  لطاب  تکرش  مان  یب  ماهس  هیلک  روبزم  تلهم  ءاضقنا  زا  سپ  هک  دش  دهاوخ  حیرصت  یهگآ  رد  .دننک  هعجارم 

ماهس نآ  دادعت  ربارب  بوسحم و  هدش  لطاب  دشاب  هدشن  میلست  تکرش  زکرم  هب  ماناب  ماهس  هب  لیدبت  یارب  هدام ۴۴  رد  روکذم  تلهم  فرظ  هک  یمان  یب  ماهس  هدام ۴۵ -
.دش دهاوخ  هتخورف  جارح  قیرط  زا  هنرگ  سروب و  قیرط  زا  دشاب  هدش  هتفریذپ  راداهب  قاروا  سروب  رد  تکرش  ماهس  هکیتروص  رد  تکرش  طسوت  رداص و  ماناب 

یم رشن  نآ  رد  تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ  هک  یراشتنالا  ریثک  همانزور  رد  تبون  کی  طقف  روکذم  هام  شـش  تلهم  ءاضقنا  زا  سپ  هام  کی  ات  رثکادح  جارح  یهگآ 
ماهس زا  یتمسق  ای  مامت  هدش  نییعت  خیرات  رد  هکیتروص  رد  .دوب  دهاوخ  هام  کی  رثکادح  زور و  هد  لقادح  جارح  خیرات  یهگآ و  نیب  هلـصاف  .دش  دهاوخ  رـشتنم  ددرگ 

.دش دهاوخ  دیدجت  هدام  نیا  رد  جردنم  طیارش  قبط  تبون  ود  ات  جارح  دسرن  شورف  هب 
رسک سروب  رازگراک  همحزلا  قح  ای  جارح  یهگآ  هنیزه  لیبق  زا  هبترتم  یاه  هنیزه  ًاودب  دوش  یم  هتخورف  هدام ۴۵  قبط  رب  هک  یماهس  شورف  لصاح  زا  هدام ۴۶ -
غلبم دوش  درتسم  تکرش  هب  هدش  لطاب  ماهس  شورف ، خیرات  زا  لاس  هد  فرظ  هکیتروص  رد  دوش ،  یم  هدرپس  راد  هرهب  یکناب  باسح  رد  تکرـش  طسوت  نآ  دازام  و 

هدوب و بحاصالب  لام  مکح  رد  هوجو  هدنامیقاب  لاس  هد  ءاضقنا  زا  سپ  .دوش  یم  تخادرپ  مهـس  کلام  هب  کناب  فرط  زا  تکرـش  روتـسد  هب  هطوبرم  هرهب  هدرپس و 
.ددرگ لقتنم  تلود  هنازخ  هب  ناتسرهش  ناتسداد  عالطا  اب  کناب و  فرط  زا  دیاب 

بیترت هب  دننک  یم  هعجارم  تکرـش  هب  هک  مان  یب  ماهـس  نابحاص  دسرن  شورف  هب  ماهـس  زا  یرادـقم  جارح  دـیدجت  زا  سپ  هاگره  داوم ۴۵ و ۴۶  دروم  رد  هرـصبت -
ای دننک و  تفایرد  دقن  هجو  دنراد  تسد  رد  هک  مان  یب  ماهـس  تبـسن  هب  هدـش ، هتخورف  هک  یماهـس  شورف  لصاح  صلاخ  زا  تشاد  دـهاوخ  رایتخا  تکرـش ، هب  هعجارم 

تیاعر دراد  رارق  تکرـش  اریتخا  رد  ود  ره  هدشن  هتخورف  مهـس  دـقن و  هجو  هکیتقو  ات  بیترت  نیا  دـنیامن و  لیـصحت  ماناب  ماهـس  دوخ  مان  یب  ماهـس  دادـعت  ربارب  هکنآ 
.دش دهاوخ 

رشتنم و ددرگ  یم  رشن  نآ  رد  تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ  هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رد  تبون  کی  طقف  بتارم  مان  یب  ماهس  هب  ماناب  ماهس  لیدبت  یارب  هدام ۴٧ -
ربارب روکذم  تلهم  ءاضقنا  زا  سپ  .دننک  هعجارم  تکرـش  زکرم  هب  دوخ  ماهـس  لیدبت  یارب  ات  دوش  یم  هداد  ماهـس  نابحاص  هب  دـشاب  هام  ود  زا  رتمک  دـیابن  هک  یتلهم 

ماهس دننک  هعجارم  تکرش  هب  ماناب  ماهس  ناگدنراد  هک  عقوم  ره  ات  دش  دهاوخ  یرادهاگن  تکرـش  زکرم  رد  رداص و  مان  یب  ماهـس  تسا  هدشن  لیدبت  هک  یماهـس  دادعت 
.دوش هداد  اهنآ  هب  مان  یب  ماهس  لاطبا و  ذخا و  نانآ  ماناب 

داوم ۴۴ رد  روکذم  یاه  تلهم  زا  کیره  نتشذگ  زا  سپ  دروم  سح  ای  مان و  یب  اهس  هب  ماناب  ماهس  لیدبت  ای  ماناب و  ماهس  هب  مان  یب  ماهس  هیلک  لیدبت  زا  سپ  هدام ۴٨ -
.دوش یهگآ  مومع  عالطا  یارب  هدیسر و  تبث  هب  تاررقم  قبط  بتارم  ات  دزاس  علطم  ًابتک  دوخ  ماهس  لیدبت  زا  ار  اهتکرش  تبث  عجرم  دیاب  تکرش  و ۴٧ ،

ار ماهس  نابحاص  یمومع  عماجم  رد  یأر  روضح و  قح  ماهس  نآ  هب  تبسن  دنشاب  هدومنن  ضیوعت  ار  دوخ  ماهـس  قوف  داوم  قبط  رب  هک  یماهـس  ناگدنراد  هدام ۴٩ -
.تشاد دنهاوخن 

.دش دهاوخ  لمع  داوم ۴٧ و ۴٩  دافم  قبط  رب  مان  یب  ای  ماناب  ماهس  قاروا  اب  ماهس  تقوم  همانیهاوگ  ضیوعت  دروم  رد  هدام ۵٠ -
هضرق قاروا  شخب ۴ -

.دنک رشتنم  هضرق  قاروا  نوناق  نیا  رد  جردنم  طیارش  تحت  دناوت  یم  ماع  یماهس  تکرش  هدام ۵١ -
.ددرگ درتسم  دیاب  ینیعم  دـعاوم  ای  دـعوم  رد  نآ  ءارجا  ای  نآ  یمامت  هک  نیعم  هرهب  اب  تسا  ماو  یغلبم  فرعم  هک  تسا  یا  هلماعم  لباق  هقرو  هضرق  هقرو  هدام ۵٢ -

.دوش هتخانش  زین  یرگید  قوقح  هرهب ، رب  هوالع  تسا  نکمم  هضرق  هقرو  یارب 
.دنوش یم  بوسحم  تکرش  راکناتسب  طقف  هتشادن و  یتلاخد  هنوگچیه  تکرش  روما  هرادا  رد  هضرق  قاروا  ناگدنراد  هدام ۵٣ -

.دشاب یمن  یراجت  لمع  هضرق  قاروا  دیرخ  یسیون و  هریذپ  هدام ۵۴ -
نآ همانزارت  ود  هتشذگ و  تکرش  تبث  خیرات  زا  مامت  لاس  ود  هدش و  هیدأت  تکرش  هدش  تبث  هیامرـس  هیلک  هک  یتقو  رگم  تسین  نکمم  هضرق  قاروا  راشتنا  هدام ۵۵ -

.دشاب هدیسر  یمومع  عمجم  بیوصت  هب 
هریدـم تأیه  داهنـشیپ  هب  انب  دـناوت  یم  ماهـس  نابحاص  هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  دـشاب  هدـشن  ینیب  شیپ  تکرـش  همانـساسا  رد  هضرق  قاروا  راشتنا  هاگره  هدام ۵۶ -

لاس ود  زا  هک  یتدم  یط  هک  دهد  هزاجا  تکرش  هریدم  تأیه  هب  دناوت  یم  یمومع  عمجم  ای  همانـساسا و  .دنک  نییعت  ار  نآ  طیارـش  بیوصت و  هضرق ر  قاروا  راشتنا 
.دیامن تردابم  هضرق  قاروا  راشتنا  هب  راب  دنچ  ای  ای  دنکن  زواجت 

.دشاب یواستم  دیاب  هیزجت ) تروص  رد   ) هضرق قاروا  تاعطق  زین  هضرق و  قاروا  یمسا  غلبم  راشتنا ، راب  ره  رد  هرصبت -
مالعا اهتکرش  تبث  عجرم  هب  ًابتک  هضرق  قاروا  راشتنا  هیعالطا  حرط  اب  هارمه  دیاب  نآ  راشتنا  رودص و  طیارش  هضرق و  قاروا  شورف  هب  عجار  میمـصت  هدام ۵٧ -

.دومن دهاوخ  یهگآ  یمسر  همانزور  رد  تکرش  هنیزه  هب  هضرق ، قاروا  راشتنا  هیعالطا  حرط  اب  هارمه  ار  نآ  هصالخ  تبث و  ار  میمصت  دافم  روکذم  عجرم  .دوش 
.تسا عونمم  هضرق  قاروا  شورف  یارب  یهگآ  هنوگره  قوف  هدام  رد  روکذم  تافیرشت  ماجنا  زا  لبق  هرصبت -

: دشاب هدش  ءاضما  تکرش  زاجم  ناگدنراد  طسوت  هدوب و  ریز  تاکن  رب  لمتشم  دیاب  هضرق  قاروا  راشتنا  هیعالطا  هدام ۵٨ -
.تکرش مان  - ١

.تکرش عوضوم  - ٢
.تکرش تبث  خیرات  هرامش و  - ٣

.تکرش یلصا  زکرم  - ۴
.تکرش تدم  - ۵

.تسا هدش  تخادرپ  نآ  هیلک  هکنیا  هب  حیرصت  تکرش و  هیامرس  غلبم  - ۶
هدش هتفرگ  رظن  رد  نآ  تخادرپزاب  یارب  ًالامتحا  هک  یتانیمـضت  نآ و  رودص  خیرات  دادـعتو و  غلبم  تسا  هدرک  رداص  هضرق  قاروا  ًاقباس  تکرـش  هکیتروص  رد  - ٧

هـسسؤم هضرق  قاروا  هنوگنآ  زا  یرادـقم  دـشاب  هدوب  تکرـش  ماهـس  هس  لیدـبت  لباق  قباس  هضرق  قاروا  هکیتروص  رد  نآ و  هدـش  تخادرپزاب  غلابم  نینچمه  تسا و 
.روکذم نیمضت  طیارش  ریاس  تدم و  غلبم و  دشاب  هدرک  نیمضت  ار  یرگید 

یارب ًالامتحا  هک  یقوقح  ریاس  رکذ  نآ و  هبساحم  بیترت  دریگ و  یم  قلعت  هضرق  هب  هک  یا  هرهب  خرن  هقرو و  ره  یمـسا  غلبم  نینچمه  نآ و  تدم  هضرق و  غلبم  - ٩
دیرخزاب لباق  هضرق  قاروا  هکیتروص  رد  هریغ و  هرهب و  تخادرپ  لصا و  تخادرپزاب  طیارش  دعاوم و  ای  دعوم  نینچمه  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هضرق  قاروا 

.دیرخزاب بیترت  طیارش و  دشاب 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  هضرق  قاروا  یارب  ًالامتحا  هک  یتانیمضت  - ١٠
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.لیدبت ای  ضیوعت  طیارش  ریاس  تلهم و  دشاب  تکرش  ماهس  هب  لیدبت  لباق  ای  تکرش  ماهس  اب  ضیوعت  لباق  هضرق  قاروا  رگا  - ١١
.تسا هدیسر  ماهس  نابحاص  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  هک  نآ  یلام  لاس  نیرخآ  همانزارت  هصالخ  تکرش و  یلام  عضو  شرازگ  هصالخ  - ١٢

رد هدش  رشتنم  یهگآ  خیرات  هرامش و  دیق  اب  ار  هضرق  قاروا  راشتنا  هیعالطا  یمومع و  عمجم  میمصت  دیاب  تکرش  هدام ۵٧  رد  روکذم  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  هدام ۵٩ -
نآ رد  تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ  هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رد  تسا ، هدش  رشتنم  نآ  رد  یهگآ  هک  یمسر  همانزور  خیرات  هرامش و  نینچمه  یمـسر و  همانزور 

.دنک یهگآ  ددرگ  یم  رشن 
: دوشب ءاضما  تسا  هدش  ررقم  ماهس  قاروا  ءاضما  یارب  هک  یبیترت  نامه  هب  هدوب و  ریز  تاکن  لماش  دیاب  هضرق  هقرو  هدام ۶٠ -

.تکرش مان  - ١
.تکرش تبث  خیرات  هرامش و  - ٢

.تکرش یلصا  زکرم  - ٣
.تکرش هیامرس  غلبم  - ۴

.تکرش تدم  - ۵
.هضرق هقرو  رودص  خیرات  بیترت و  هرامش  یمسا و  غلبم  - ۶

(. دشاب دیرخزاب  لباق  رگا   ) هضرق هقرو  دیرخزاب  طیارش  زین  هضرق و  تخادرپزاب  طیارش  خیرات و  - ٧
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  هضرق  یارب  ًالامتحا  هک  یتانیمضت  - ٨

ضیوعت دـهعت  هک  یتاسـسؤم  ای  صاخـشا  مان  رکذ  اب  دوش  تیاعر  ضیوعت  یارب  دـیاب  هک  یتابیترت  طیارـش و  ماهـس ، اب  هضرق  قاروا  ضیوعت  تیلباق  تروص  رد  - ٩
.دنا هدرک  ار  هضرق  قاروا 

.لیدبت نیا  طیارش  تلهم و  تکرش ، ماهس  هب  هضرق  هقرو  لیدبت  تیلباق  تروص  رد  - ١٠
صاخ شرازگ  هریدم و  تأیه  داهنـشیپ  هب  انب  دیاب  هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  تروصنیا  رد  دشاب  تکرـش  ماهـس  اب  ضیوعت  لباق  تسا  نکمم  هضرق  قاروا  هدام ۶١ -

.دنک بیوصت  هضرق  غلبم  اب  ربارب  ًالقا  ار  تکرش  هیامرس  شیازفا  هضرق ، قاروا  راشتنا  هزاجا  نراقم  تکرش  ناسرزاب 
دشاب و هدش  یـسیون  هریذپ  ربتعم  یلام  هسـسؤم  ای  کناب و  دـنچ  ای  کی  هلیـسو  هب  دـیاب  هضرق  قاروا  رودـص  زا  لبق  هدام ۶١  رد  روکذـم  هیامرـس  شیازفا  هدام ۶٢ -
هب طوبرم  طیارش  ریاس  هضرق و  قاروا  ناگدنراد  هب  ماهس  هنوگنیا  نداد  رب  ینبم  سیون  هریذپ  دهعت  نآ و  طیارش  یـسیون و  هریذپ  هنوگنیا  عوضوم  رد  هک  یدادرارق 

.دوب دهاوخن  ربتعم  هنرگو  دسرب  هدام ۶١  رد  روکذم  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  دیاب  زین  تسا  هدش  دقعنم  ناسیون  هریذپ  هنوگنیا  تکرش و  نیب  نآ 
.دومن دهاوخ  نییعت  دننک  یسیون  هریذپ  ار  اهتکرش  هیامرس  شیازفا  دنناوت  یم  هک  ار  یلام  تاسسؤم  اهکناب و  طیارش  رابتعا  لوپ و  یاروش  هرصبت -

.دوب دهاوخ  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  هضرق  قاروا  اب  ضیوعت  لباق  ماهس  دیرخ  رد  تکرش  نارادماهس  ناجحر  قح  داوم ۶١ و ۶٢  دروم  رد  هدام ۶٣ -
.تسا هضرق  هقرو  هدنراد  تیاضر  لیم و  عبات  مهس  اب  هضرق  هقرو  ضیوعت  .دوش  دیق  هضرق  هقرو  رد  دیاب  مهس  اب  هضرق  هقرو  ضیوعت  بیترت  طیارش و  هدام ۶۴ -

.دنک ضیوعت  تکرش  مهس  اب  ار  نآ  تسا  هدش  دیق  هقرو  رد  هک  یبیترت  هب  طیارش و  تحت  دناوت  یم  هقرو  دیسر  رس  زا  لبق  عقوم  ره  رد  هضرق  هقرو  هدنراد 
هب لیدبت  لباق  ای  ضیوعت  لباق  دیدج  هضرق  قاروا  دناوت  یمن  تکرش  هضرق ، قاروا  دعاوم  ای  دعوم  ءاضقنا  ات  هدام ۶١  رد  روکذم  عمجم  میمصت  خیرات  زا  هدام ۶۵ -

.دهدب یتارییغت  عفانم  میسقت  هوحن  رد  ای  دنک  هتخودنا  میسقت  هب  مادقا  ای  دهد  شهاک  ماهس  دیرخزاب  قیرط  زا  ار  نآ  ای  دزاس  کلهتسم  ار  دوخ  هیامرس  ای  دنک  رشتنم  ماهس 
رد هضرق  قاروا  ناگدنراد  هک  زین  یماهـس  لماش  دوشب  ماهـس  هدع  لیلقت  ای  ماهـس و  یمـسا  غلبم  لیلقت  هب  یهتنم  هک  هدراو  یاهنایز  هجیتن  رد  تکرـش  هیامرـس  شهاک 

تکرش رادماهس  روبزم  قاروا  راشتا  عقوم  نامه  زا  هضرق  قاروا  ناگدنراد  هنوگنیا  هک  دوش  یم  یقلت  نینچ  ددرگ و  یم  دنراد  یم  تفایرد  دوخ  قاروا  لیدبت  هجیتن 
.دنا هدوب 

یلک روط  هب  هیامرس و  هب  هتخودنا  لاقتنا  هجیتن  رد  دیدج  مهس  رودص  هضرق ، قاروا  دعاوم  ای  دعوم  ءاضقنا  ات  هدام ۶١  رد  روکذم  عمجم  میمصت  خیرات  زا  هدام ۶۶ -
قاروا ناگدنراد  قوقح  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  عونمم  ماهـس  راشتنا  عفانم  ای  هزئاج  لیبق  زا  ینینوانع  تحت  نارادماهـس  هب  هجو  تخادرپ  ای  صیـصخت  ای  مهـس و  نداد 

.دوش ظفح  دنوش  یم  کلام  هضواعم  هجیتن  رد  هک  یماهس  تبسن  هب  دننک  یم  ضیوعت  تکرش  ماهس  ار ب  دوخ  قاروا  ًابقاعتم  هک  هضرق 
تحت تبـسن و  هب  دنناوتب  دننک  یم  ضیوعت  تکرـش  ماهـس  اب  ار  دوخ  قاروا  ًابقاعتم  هک  هضرق  قاروا  ناگدنراد  ات  دنک  ذاختا  ار  مزال  ریبادت  دیاب  تکرـش  قوف  روظنمب 

.دنیامن ءافیتسا  ار  روکذم  یلام  قوقح  طیارش  نامه 
ربارب رد  ناسیون  هریذـپ  دـهعت  هقیثو  هضرق ، قاروا  دـعاوم  ای  دـعوم  ءاضقنا  ات  هدوب و  مان  اب  دوش  یم  رداـص  هضرق  قاروا  اـب  ضیوعت  تهج  هک  یماهـس  هدام ۶٧ -
هضرق قاروا  دعاوم  ای  دعوم  ءاضقنا  ات  ماهس  هنوگنیا  .دش  دهاوخ  یرادهگن  تکرش  دزن  دشاب و  یم  روکذم  قاروا  اب  ماهـس  ضیوعت  هب  رئاد  هضرق  قاروا  ناگدنراد 
زارحا مهـس  اب  هضرق  هقرو  ضیوعت  هکیتقو  رگم  دـش  دـهاوخن  تبث  تکرـش  رتافد  رد  ماهـس  هنوگنیا  لاقتنا  لقن و  هدوب و  روبزم  قاروا  ناگدـنراد  هب  لاقتنا  لباق  طقف 

.ددرگ
نیمأت لباق  هضرق  قاروا  دعاوم  ای  دعوم  ءاضقنا  ات  تسا  هدماین  لمع  هب  ضیوعت  نیا  هک  مادام  دوش  یم  رداص  هضرق  قاروا  اب  ضیوعت  تهج  هک  یماهـس  هدام ۶٨ -

.دوب دهاوخن  فیقوت  و 
طیارش دهد  یم  ار  هضرق  قاروا  راشتنا  هزاجا  هک  یا  هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  تروصنیا  رد  دشاب  تکرش  ماهس  هب  لیدبت  لباق  تسا  نکمم  هضرق  قاروا  هدام ۶٩ -
دهاوخ هریدم  تأیه  هب  ار  هیامرس  شیازفا  هزاجا  نییعت و  دننک  لیدیت  تکرش  ماهس  هب  ار  دوخ  قاروا  تسناوت  دنهاوخ  قاروا  هنوگنیا  ناگدنراد  نآ  یط  هک  ار  یتلهم  و 

.داد
قاروا هدشن  تخادرپزاب  غلبم  لداعم  ررقم  تلهم  نایاپ  رد  هدام  نامه  رد  روکذم  یمومع  عمجم  میمصت  ساسا  رب  تکرـش  هریدم  تأیه  هدام ۶٩  دروم  رد  هدام ٧٠ -

رداص و دیدج  ماهس  اهتکرش  تبث  عجرم  رد  شیازفا  نیا  تبث  زا  سپ  هداد و  شیازفا  ار  تکرش  هیامرس  تسا  هدش  هضرع  تکرش  ماهـس  هب  لیدبت  تهج  هک  یا  هضرق 
.داد دهاوخ  مهس  دنا  هدرک  میلست  تکرش  هب  هک  یقاروا  هدشن  تخادرپزاب  غلبم  لداعم  روکذم  قاروا  ناگدنراد  هب 

نینچمه دیامن و  میمصت  ذاختا  تکرش  ناسرزاب  صاخ  شرازگ  هریدم و  تأیه  داهنشیپ  هب  انب  دیاب  یمومع  عمجم  مهس  هب  لیدبت  لباق  هضرق  قاروا  دروم  رد  هدام ٧١ -
.دوش تیاعر  دیاب  زین  مهس  هب  لیدبت  لباق  هضرق  قاروا  دروم  رد  داوم ۶٣ و ۶۴ 

یمومع عماجم  شخب ۵ -

مزال ءارآ  یمومع و  عمجم  لیکشت  یارب  مزال  هدع  روضح  هب  طوبرم  تاررقم  .دوش  یم  لیکشت  ماهس  نابحاص  عامتجا  زا  یماهس  تکرش  یمومع  عمجم  هدام ٧٢ -
.دشاب هدش  ررقم  نآ  یارب  صاخ  فیلکت  نوناق  بجوم  هب  هک  یدراوم  رد  رگم  دش  دهاوخ  نیعم  مانساسا  رد  تامیمصت  ذاختا  تهج 
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: زا دنترابع  بیترت  هب  یمومع  عماجم  هدام ٧٣ -
.سسؤم یمومع  عمجم  - ١
.یداع یمومع  عمجم  - ٢

.هداعلا قوف  یمومع  عمجم  - ٣
: تسا ریز  رارق  هب  سسؤم  یمومع  عمجم  فئاظو  هدام ٧۴ -

.مزال غلابم  هیدأت  تکرش و  ماهس  هیلک  یسیون  هریذپ  زارحا  نینچمه  نآ و  بیوصت  نیسسؤم و  شرازگ  هب  یگدیسر  - ١
.نآ حالصا  موزل  تروص  رد  تکرش و  همانساسا  حرط  بیوصت  - ٢

.تکرش ناسرزاب  ای  سرزاب  ناریدم و  نیلوا  باختنا  - ٣
.دش دهاوخ  رشتنم  نآ  رد  یداع  یمومع  عمجم  نیلوا  لیکشت  ات  نارادماهس  یارب  یدعب  هیعالطا  توعد و  هنوگره  هک  یراشتنالاریثک  همانزور  نییعت  - ۴

هریذپ هعجارم  یارب  تسا  هدش  نییعت  عمجم  توعد  یهگآ  رد  هک  یلحم  رد  سـسؤم  یمومع  عمجم  لیکـشت  زا  لبق  زور  جـنپ  لقادـح  دـیاب  نیـسسؤم  شرازگ  هرـصبت -
.دشاب هدامآ  ماهس  ناسیون 

، توعد نیلوا  رد  رگا  .تسا  یرورض  دنشاب  هدومن  دهعت  ار  تکرش  هیامرس  فصن  لقادح  هک  ناسیون  هریذپ  زا  یا  هدع  روضح  سسؤم  یمومع  عمجم  رد  هدام ٧۵ -
یهگآ عجم  نآ  داقعنا  زا  لبق  زور  تسیب  لقاال  هکنیا  رب  طورشم  دنوش  یم  توعد  نیـسسؤم  طسوت  تبون  ود  ات  طقف  دیدج  یمومع  عماجم  دشن  لصاح  روکذم  تیرثکا 

یتقو دیدج  یمومع  عمجم  .ددرگ  رـشتنم  تسا  هدش  نیعم  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  رد  هک  یراشتنالا  ریثک  همانزور  رد  نآ  هجیتن  لبق و  هسلج  روتـسد  دیق  اب  نآة  توعد 
نیرضاح ءارآ  ثلث  ود  تیرثکا  هب  دیاب  تامیمصت  هیلک  قوف  عمجم  ود  زا  کی  ره  رد  .دنشاب  رضاح  نآ  رد  تکرش  هیامرـس  موس  کی  لقاال  نابحاص  هک  تسا  ینوناق 

.دنراد یم  مالعا  ار  تکرش  لیکشت  مدع  نیسسؤم ، دشن  رضاح  مزال  تیرثکا  موس ، یمومع  عمجم  رد  هکیتروص  رد  .دوش  ذاختا 
.دوب دهاوخ  یأر  کی  یاراد  مهس  ره  دنراد و  روضح  قح  ناسیون  هریذپ  نیسسؤم و  هیلک  سسؤم  یمومع  عمجم  رد  هرصبت -

یمسر سانشراک  یبتک  رظن  سـسؤم  یمومع  عمجم  توعد  هب  مادقا  زا  لبق  دیاب  نیـسسؤم  دنـشاب  هتـشاد  دقنریغ  هدروآ  نیـسسؤم  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هاگره  هدام ٧۶ -
هکیتروص رد  .دـنراذگب  سـسؤم  یمومع  عمجم  رایتخا  رد  دوخ  تامادـقا  شرازگ  ءزج  ار  نآ  بلج و  دـقنریغ  یاه  هدروآ  یباـیزرا  دروم  رد  ار  یرتسگداد  ترازو 

.دوش میدقت  سسؤم  عمجم  هب  روبزم  شرازگ  همیمض  هب  نآ  هیجوت  دیاب  دنشاب  هدرک  هبلاطم  ییایازم  دوخ  یارب  نیسسؤم 
.ددرگ حرطم  سسؤم  یمومع  عمجم  رد  دیاب  هدش  هبلاطم  یایازم  تابجوم  للع و  دقنریغ و  یاه  هدروآ  یبایزرا  هب  طوبرم  شرازگ  هدام ٧٧ -

عوضوم اهنآ  یایازم  ای  دـنا  هدرک  دـهعت  هک  یدـقنریغ  هدروآ  میوقت  هک  یعقوم  رد  دـنا  هدرک  هبلاطم  دوخ  یارب  یـصاخ  یایازم  هک  یناسک  دـقنریغ و  هدروآ  ناگدـنراد 
.دش دهاوخن  روظنم  تکرش  هیامرس  ءزج  باصن  دح  ثیح  زا  تسا  یأر  هرکاذم و  عوضوم  هک  دقن  ریغ  هیامرس  زا  تمسق  نآ  دنرادن و  یأر  قح  تسا ، یأر 

.دنک لوبق  تسا  هدش  یبایزرا  یرتسگداد  یمسر  سانشراک  فرط  زا  هچنآ  زا  شیب  ار  دقنریغ  یاه  هدروآ  دناوت  یمن  یمومع  عمجم  هدام ٧٨ -
دهاوخ لیکشت  درک  دهاوخن  زواجت  هام  کی  زا  هک  یتدم  هلصاف  هب  عمجم  هسلج  نیمود  ددرگن  بیوصت  تسا  هدش  هبلاطم  هک  ییایازم  ای  دقنریغ  هدروآ  هاگره  هدام ٧٩ -

ار مزال  غلابم  لیدبت و  دقن  دهعت  هب  ار  دوخ  دقنریغ  دهعت  دـنناوت  یم  لیامت  تروص  رد  تسا  هدـشن  لوبق  اهنآ  دـقنریغ  هدروآ  هک  یـصاخشا  هسلج  ود  هلـصاف  رد  دـش و 
هدروآ نابحاص  هکیتروص  رد  .دـننامب  یقاب  تکرـش  رد  ایازم  نآ  زا  فارـصنا  اب  دـنناوت  یم  هدـشن  بیوصت  اهنآ  هبلاـطم  دروم  یاـیازم  هک  یـصاخشا  دـنیامن و  هیدأـت 

یاج هب  دنناوت  یم  ناسیون  هریذپ  ریاس  ددرگ و  یم  بوسحم  هدش  لطاب  دوخ  ماهـس  هب  تبـسن  اهنآ  دهعت  دنوشن  میلـست  عمجم  رظن  هب  یایازم  ناگدننک  هبلاطم  دقنریغ و 
.دننک هیدأت  ار  مزال  غلابم  دهعت و  ار  تکرش  ماهس  اهنآ 

دیاب ددرگ  یم  لیکشت  هدش  هبلاطم  یایازم  دقنریغ و  یاه  هدروآ  عضو  هب  یگدیسر  روظنم  هب  لبق  هدام  قبط  رب  هک  سـسؤم  یمومع  عمجم  مود  هسلج  رد  هدام ٨٠ – 
دیق مود  هسلج  روتسد  لبق و  هسلج  هجیتن  دیاب  هسلج  نیا  توعد  یهگآ  رد  .دنشاب  رـضاح  تسا  هدش  دهعت  هک  تکرـش  ماهـس  زا  رادقم  ره  ناسیون  هریذپ  فصن  زا  شیب 

.ددرگ
فرط زا  اهنآ  ماهـس  هیدأت  دهعت و  مدع  ایازم و  ناگدـننک  هبلاطم  ای  دـقنریغ و  هدروآ  ناگدـنراد  جورخ  رثا  رد  هک  ددرگ  مولعم  مود  هسلج  رد  هکیتروص  رد  هدام ٨١ -
عمجم لیکـشت  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  دیاب  نیـسسؤم  دشابن  لیکـشت  لباق  تکرـش  بیترت  نیا  هب  تسا و  هدشن  دهعت  تکرـش  هیامرـس  زا  یتمـسق  ناسیون ، هریذـپ  ریاس 

.دنک رداص  ار  نوناق  نیا  هدام ١٩  رد  روکذم  همانیهاوگ  روبزم  عجرم  ات  دنهد  عالطا  اهتکرش  تبث  عجرم  هب  ار  بتارم  روبزم 
یمن تسا و  یرورض  نوناق  نیا  هدام ٧۶  رد  روکذم  سانشراک  رظن  بلج  نکیل  تسین  یمازلا  سسؤم  یمومع  عمجم  لیکشت  صاخ ، یماهس  یاهتکرش  رد  هدام ٨٢ -

.دومن لوبق  سانشراک  یبایزرا  زا  شیب  یغلبم  هب  ار  دقنریغ  یاه  هدروآ  ناوت 
.دشاب یم هداعلا  قوف یمومع  عمجم  تیحالص  رد  ًارصحنم  دعوم  زا  لبق  تکرش  لالحنا  ای  تکرش  هیامرس  رد  ای  همانساسا  داوم  رد  رییغت  هنوگ  ره  هدام ٨٣ -

دشن لصاح  روکذم  باصن  دح  توعد  نیلوا  رد  رگا  .دنشاب  رـضاح  دیاب  دنراد  یأر  قح  هک  یماهـس  فصن  زا  شیب  ناگدنراد  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  رد  هدام ٨۴ -
توعد رد  هکنآ  طرش  هب  دومن  دهاوخ  میمصت  ذاختا  هتفای و  تیمسر  دنراد  یأر  قح  هک  یماهس  موس  کی  زا  شیب  ناگدنراد  روضح  توعد و ب  مود  راب  یارب  عمجم 

.دشاب هدش  دیق  لوا  توعد  هجیتن  مود 
.دوب دهاوخ  ربتعم  یمسر  هسلج  رد  رضاح  ءارآ  موس  ود  تیرثکا  هب  هراومه  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  تامیمصت  هدام ٨۵ -

.دریگب میمصت  تسا  هداعلا  قوف سسؤم و  یمومع  عمجم  تیحالص  رد  هک  هچنآ  زج  هب  تکرش  روما  هیلک  هب  تبسن  دناوت  یم یداع  یمومع  عمجم  هدام ٨۶ -
لصاح روکذم  باصن  دح  توعد  نیلوا  رد  رگا  تسا  یرورض  دنراد  یأر  قح  هک  یماهس  فصن  زا  شیب  ًالقا  ناگدنراد  روضح  یداع  یمومع  عمجم  رد  هدام ٨٧ -

رد هکنآ  طرش  هب  .دومن  دهاوخ  میمصت  ذخا  هتفای و  تیمسر  دنراد  یأر  قح  هک  یماهس  نابحاص  زا  هدع  ره  روضح  اب  دش و  دهاوخ  توعد  مود  راب  یارب  عمجم  دشن 
.دشاب هدش  دیق  لوا  توعد  هجیتن  مود  توعد 

ناریدم باختنا  دروم  رد  رگم  دوب  دهاوخ  ربتعم  یمسر  هسلج  رد  رضاح  ءارآ  کی  هوالع  هب  فصن  تیرثکا  اب  هراومه  تامیمصت  یداع  یمومع  عمجم  رد  هدام ٨٨ -
.دوب دهاوخ  یفاک  یبسن  تیرثکا  هک  ناسرزاب  و 

روکذم برـض  لصاح  ربارب  هدنهد  یأر  ره  یأر  قح  دوش و  یم برـض  دنوش  باختنا  دیاب  هک  یناریدم  ددع  رد  هدنهد  یأر  ره  ءارآ  دادعت  ناریدم  باختنا  دروم  رد 
ار بیترت  نیا  فالخ  دناوت  یمن تکرـش  همانـساسا  دنک ، میـسقت  دشاب  لیام  هک  یرفن  دنچ  نیب  ار  نآ  ای  دهدب  رفن  کی  هب  ار  دوخ  ءارآ  دـناوت  یم هدـنهد  یأر  .دوب  دـهاوخ 

.دراد ررقم 
لبق یلام  لاس  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  هب  یگدیسر  یارب  تسا  هدش  ینیب  شیپ همانـساسا  رد  هک  یعقوم  رد  راب  کی  یلاس  دیاب  یداع  یمومع  عمجم  هدام ٨٩ -

روما ریاس  ناسرزاب و  ای  سرزاب  ناریدم و  شرازگ  هب  یگدیـسر  تکرـش و  هنایلاس  درکلمع  هرود  باسح  تروص  تکرـش و  نوید  تابلاطم و  ییاراد و  تروص  و 
.دوش لیکشت  یلام  لاس  یاه  باسح هب  طوبرم 
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.دوب دهاوخن  ربتعم  یلام  لاس  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  هب  تبسن  میمصت  ذخا  یمومع  عمجم  رد  تکرش  ناسرزاب  ای  سرزاب  شرازگ  تئارق  نودب  هرصبت -
هژیو دوس  زا  دصرد  هد  میـسقت  عفانم  دوجو  تروص  رد  دوب و  دهاوخ  زئاج  یمومع  عمجم  بیوصت  زا  سپ  طقف  ماهـس  نابحاص  نیب  هتخودنا  دوس و  میـسقت  هدام ٩٠ -

.تسا یمازلا  ماهس  نابحاص  نیب  هنالاس 
روبزم عمجم  توعد  هب  مادقا  ًاسأر  دنفلکم  تکرـش  ناسرزاب  ای  سرزاب  دنکن  توعد  ررقم  دـعوم  رد  ار  هنالاس  یداع  یمومع  عمجم  هریدـم  تأیه  هچنانچ  هدام ٩١ -

.دنیامنب
تروص نیا  رد  .دنیامن  توعد  هداعلا  قوف روط  هب  ار  یداع  یمومع  عمجم  یضتقم  عقاوم  رد  دنناوت  یم تکرش  ناسرزاب  ای  سرزاب  نینچمه  هریدم و  تأیه  هدام ٩٢ -

.دوش دیق  توعد  یهگآ  رد  دیاب  عمجم  هسلج  روتسد 
دعب رگم  دوب  دهاوخن  یعطق  عمجم  میمصت  دهدب  رییغت  تکرش  ماهس  زا  یصوصخم  عون  قوقح  رد  دهاوخب  ماهـس  نابحاص  یمومع  عمجم  هک  عقوم  ره  رد  هدام ٩٣ -
نیا فصن  لقاال  ناگدنراد  دیاب  دشاب  ربتعم  روکذم  صاخ  هسلج  میمصت  هکنآ  یارب  دننک و  بیوصت  ار  میمصت  نآ  یصاخ  هسلج  رد  ماهس  هنوگ  نیا  ناگدنراد  هک  نآ  زا 

دهاوخ یفاک  ماهـس  هنوگ  نیا  موس  کی  ًالقا  ناگدنراد  روضح  مود  توعد  رد  دوشن  لصاح  باصن  دح  نیا  توعد  نیا  رد  رگا  دنـشاب و  رـضاح  هسلج  رد  ماهـس  هنوگ 
.دوب دهاوخ  ربتعم  ءارآ  موسود  تیرثکا  هب  هراومه  تامیمصت  .دوب 

.دیازفیب ماهس  نابحاص  تادهعت  رب  دناوت  یمن یتیرثکا  چیه  ای  دهدب و  رییغت  ار  تکرش  تیعبات  دناوت  یمن یمومع  عمجم  چیه  هدام ٩۴ -
راتساوخ هریدم  تأیه  زا  یمومع  عمجم  لیکشت  یارب  ار  ماهس  نابحاص  توعد  هک  دنراد  قح  دنشاب  کلام  ار  تکرش  ماهس  مجنپ  کی  ًالقا  هک  ینارادماهـس  هدام ٩۵ -

دنناوت یم ناگدننک  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک  توعد  هررقم  تافیرشت  تیاعر  اب  ار  تساوخرد  دروم  عمجم  زور  تسیب  ات  رثکادح  دیاب  هریدم  تأیه  دنوش و 
ار اضاقت  دروم  عمجم  هررقم  تافیرـشت  تیاعر  اب  هک  دوب  دـنهاوخ  فلکم  ناسرزاب  ای  سرزاب  دـنوش و  راتـساوخ  تکرـش  ناـسرزاب  اـی  سرزاـب  زا  ار  عمجم  توعد 

توعد هب  عجار  تافیرشت  هیلک  هکنآ  طرش  هب  دننک  مادقا  عمجم  توعد  هب  ًامیقتسم  تشاد  دنهاوخ  قح  ماهـس  نابحاص  هنوگ  نآ  هنرگو  دنیامن  توعد  زور  هد  ات  رثکادح 
.دنیامن حیرصت  سرزاب  هریدم و  تأیه  طسوت  دوخ  تساوخرد  تباجا  مدع  هب  توعد  یهگآ  رد  هدومن و  تیاعر  ار  عمجم 

باختنا ماهـس  نابحاص  نیب  زا  عمجم  هسیئر  تأیه  تسا و  هدش  رکذ  هماناضاقت  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یعوضوم  ًارـصحنم  عمجم  روتـسد  هداـم ٩۵  دروم  رد  هدام ٩۶ -
.دش دهاوخ 

تکرش هب  طوبرم  یاه  یهگآ هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رد  یهگآ  رشن  قیرط  زا  دیاب  یمومع  عماجم  لیکشت  یارب  ماهـس  نابحاص  توعد  دراوم  هیلک  رد  هدام ٩٧ -
.دیآ لمع  هب  ددرگ  یم رشن  نآ  رد 

نآ رد  دعب  هنالاس  یمومع  عمجم  لیکشت  ات  نارادماهس  یارب  یدعب  هیعالطا  توعد و  هنوگ  ره  هک  ار  یراشتنالاریثک  همانزور  دیاب  هنایلاس  یمومع  عماجم  زا  کی  ره 
تکرش هب  طوبرم  یاه  هیعالطا اه و  همان توعد رشن  تهج  یمیمـصت  نینچ  خیرات  ات  هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رد  دیاب  میمـصت  نیا  .دنیامن  نییعت  دش  دهاوخ  رـشتنم 

.ددرگ رشتنم  هدش  نییعت  ًالبق 
.تسین یمازلا  توعد  تافیرشت  یهگآ و  رشن  دنشاب  رضاح  عمجم  رد  ماهس  نابحاص  هیلک  هک  یعقاوم  رد  هرصبت -

.دوب دهاوخ  زور  لهچ  رثکادح  زور و  هد  لقادح  نآ  لیکشت  خیرات  یمومع و  عمجم  همان  توعد  رشن  نیب  هلصاف  هدام ٩٨ -
هب دوخ  هب  قلعتم  مهس  تقوم  قیدصت  ای  مهس  هقرو  هئارا  اب  دیاب  دشاب  یمومع  عمجم  رد  روضح  هب  لیام  هک  یمهس  بحاص  ره  یمومع  عمجم  لیکشت  زا  لبق  هدام ٩٩ -

.دنک تفایرد  ار  هسلج  هب  دورو  هقرو  هعجارم و  تکرش 
.دنشاب هدرک  تفایرد  یدورو  هقرو  هک  دنراد  ار  عمجم  هب  دورو  قح  ینارادماهس  طقف 

نانآ ءاضما  هب  دیق و  نیرـضاح  زا  کی  ره  ءارآ  دادـعت  ماهـس و  دادـعت  هاگتماقا و  لماک و  تیوه  نآ  رد  هک  دـش  دـهاوخ  هداد  بیترت  یتروص  عمجم  رد  نیرـضاح  زا 
.دیسر دهاوخ 

.دوش دیق  دیاب  لماک  یناشن  تعاس و  دیق  اب  عمجم  لیکشت  لحم  خیرات و  هسلج و  روتسد  یمومع  عمجم  لیکشت  یارب  ماهس  نابحاص  توعد  یهگآ  رد  هدام ١٠٠ -
همانـساسا رد  یرگید  بیترت  هک  یتروص  رد  .دوـش  یم هرادا  رظاـن  ود  یـشنم و  کـی  سیئر و  کـی  زا  بکرم  یا  هسیئر تأـیه  طـسوت  یموـمع  عماـجم  هدام ١٠١ -

عمجم هسلج  روتـسد  وزج  اهنآ  هیلک  ای  ناریدم  زا  یـضعب  لزع  ای  باختنا  هک  یعقاوم  رد  رگم  دوب  دهاوخ  هریدـم  تأیه  سیئر  اب  عمجم  تسایر  دـشاب  هدـشن  ینیب  شیپ
دش دنهاوخ  باختنا  ماهـس  نابحاص  نیب  زا  نارظان  .دش  دهاوخ  باختنا  یبسن  تیرثکا  هب  هسلج  رد  رـضاح  نارادماهـس  نیب  زا  عمجم  سیئر  تروص  نیا  رد  هک  دشاب 

.دشابن مهس  بحاص  تسا  نکمم  هسلج  یشنم  یلو 
کردم هئارا  طرش  هب  یقوقح  تیـصخش  یناگدنیامن  ای  هدنیامن  روضح  نینچمه  مهـس و  بحاص  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  لیکو  روضح  یمومع  عماجم  هیلک  رد  هدام ١٠٢ -

.تسا مهس  بحاص  دوخ  روضح  هلزنم  هب  یگدنیامن  ای  تلاکو 
.تسا هسلج  رد  نیرضاح  ءارآ  تیرثکا  دارم  تسا  هدش  رکذ  یمومع  عماجم  رد  ءارآ  تیرثکا  نوناق  نیا  رد  هک  یدراوم  هیلک  رد  هدام ١٠٣ -

مالعا دناوت  یم عمجم  بیوصت  اب  عمجم  هسیئر  تأیه  دوشن  عقاو  میمـصت  ذخا  دروم  عمجم  روتـسد  رد  جردنم  تاعوضوم  مامت  یمومع  عمجم  رد  هاگ  ره  هدام ١٠۴ -
دح نامه  اب  عمجم  دعب  تاسلج  رد  تسین و  ددجم  یهگآ  توعد و  هب  جاتحم  هسلج  دیدمت  .دنک  نییعت  دشاب  هتفه  ود  زا  رترید  دیابن  هک  ار  دعب  هسلج  خیرات  هدومن و  سفنت 

.تشاد دهاوخ  تیمسر  لوا ، هسلج  باصن 
نآ زا  هخسن  کی  هدیسر و  عمجم  هسیئر  تأیه  ءاضما  هب  هک  دوش  یم هداد  بیترت  یشنم  طسوت  یا  هسلج تروص  یمومع  عمجم  تامیمصت  تارکاذم و  زا  هدام ١٠۵ -

.دش دهاوخ  یرادهگن  تکرش  زکرم  رد 
اه تکرش تبث  عجرم  هب  تبث  تهج  هب  دیاب  عمجم  هسلج  تروص  زا  هخسن  کی  دشاب  لیذ  روما  زا  یکی  نمضتم  یمومع  عمجم  تامیمصت  هک  یدراوم  رد  هدام ١٠۶ -

: ددرگ لاسرا 
.ناسرزاب ای  سرزاب  ناریدم و  باختنا  - ١

.همانزارت بیوصت  - ٢
.همانساسا رد  رییغت  عون  ره  هیامرس و  شیازفا  ای  شهاک  - ٣

.نآ هیفصت  هوحن  تکرش و  لالحنا  - ۴
هریدم تأیه  شخب ۶ -

تأیه یاضعا  هدع  .دش  دهاوخ  هرادا  دنشاب  یم لزع  لباق  ًاضعب  ای  ًالک  هدش و  باختنا  ماهس  نابحاص  نیب  زا  هک  یا  هریدم تأیه  هلیسو  هب  یماهس  تکرـش  هدام ١٠٧ -
.دشاب رتمک  رفن  جنپ  زا  دیابن  یمومع  یماهس  یاه  تکرش رد  هریدم 
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.دنوش یم باختنا  یداع  یمومع  عمجم  سسؤم و  یمومع  عمجم  طسوت  تکرش  ناریدم  هدام ١٠٨ -
.درک دهاوخن  زواجت  لاس  ود  زا  تدم  نیا  نکیل  دوش  یم نیعم  همانساسا  رد  ناریدم  تیریدم  تدم  هدام ١٠٩ -

.تسا عنامالب  ناریدم  ددجم  باختنا 
تأیه وضع  یقیقح  صخـش  یندم  یاه  تیلوئـسم نامه  یقوقح  صخـش  تروص  نیا  رد  .دومن  باختنا  تکرـش  تیریدـم  هب  ناوت  یم ار  یقوقح  صاخـشا  هدام ١١٠ -

.دیامن یفرعم  تیریدم  فیاظو  ماجنا  تهج  دوخ  یمئاد  یگدنیامن  اب  ار  رفن  کی  دیاب  هتشاد و  ار  هریدم 
یگدنیامن هب  ار  وا  هک  یقوقح  صخـش  اب  یندم  تهج  زا  هدوب  هریدم  تأیه  وضع  ییازج  یندم و  یاه  تیلوئـسم تادـهعت و  طیارـش و  نامه  لومـشم  یا  هدـنیامن نینچ 

.تشاد دهاوخ  ینماضت  تیلوئسم  تسا  هدومن  نییعت 
بوسحم بیاغ  هنرگو  دیامن  یفرعم  تکرش  هب  ًابتک  ار  وا  نیشناج  عقوم  نامه  رد  هکنآ  طرش  هب  دنک  لزع  ار  دوخ  هدنیامن  دناوت  یم هریدم  تأیه  وضع  یقوقح  صخش 

.دوش یم
: دنوش باختنا  تکرش  تیریدم  هب  دنناوت  یمن لیذ  صاخشا  هدام ١١١ -

.تسا هدش  رداص  اهنآ  یگتسکشرو  مکح  هک  یناسک  نیروجحم و  - ١
: تیمورحم تدم  رد  دنشاب  هدش  مورحم  ًاضعب  ای  ًالک  یعامتجا  قوقح  زا  یعطق  مکح  بجوم  هب  لیذ  یاه  هحنج زا  یکی  ای  تیانج  باکترا  تلع  هب  هک  یناسک  - ٢

ریغ فرصت  سیلدت - سالتخا - تسا - هدش  هتخانش  یرادربهالک  ای  تناما  رد  تنایخ  مکح  رد  نوناق  بجوم  هب  هک  ییاه  هحنج یرادربهالک - تناما - رد  تنایخ  تقرس -
.یمومع لاوما  رد  ینوناق 

رداص ددرگ  هدام  نیا  دافم  لومشم  باختنا  زا  سپ  ای  دوش  باختنا  هدام  نیا  دافم  فالخرب  هک  ار  یریدم  ره  لزع  مکح  عفنیذ  ره  یاضاقت  هب  ناتسرهش  هاگداد  هرصبت -
.دوب دهاوخ  یعطق  روبزم  هاگداد  مکح  درک و  دهاوخ 

دوش رتمک  نوناق  نیا  رد  ررقم  لقادح  زا  هریدم  تأیه  ءاضعا  دادعت  ناریدم  زا  رفن  دنچ  ای  کی  زا  طیارش  بلس  ای  افعتـسا  ای  توف  رثا  رب  هک  یتروص  رد  هدام ١١٢ -
نییعت لدبلا  یلع وضع  هک  یتروص  رد  تفرگ و  دـنهاوخ  ار  نانآ  یاج  یمومع  عمجم  طسوت  ررقم  بیترت  هب  الا  همانـساسا و  رد  ررقم  بیترت  هب  لدـبلا  یلع  ءاضعا 

ار تکرـش  یداع  یمومع  عمجم  هلـصافالب  دیاب  هدنام  یقاب  ناریدم  دشابن  هریدم  تأیه  رد  یلاخ  یاه  لحم یدصت  یارب  یفاک  لدبلا  یلع  ءاضعا  دادعت  ای  دشاب و  هدشن 
.دنیامن توعد  هریدم  تأیه  ءاضعا  لیمکت  تهج 

ره دنک  یراددوخ  هدنام  یدصتم  الب  وا  تمـس  هک  یریدم  باختنا  یارب  یمومع  عمجم  توعد  زا  دروم  بسح  هریدـم  تأیه  هاگ  ره  هدام ١١٢  دروم  رد  هدام ١١٣ -
ای سرزاب  دننک و  مادقا  مزال  تافیرشت  تیاعر  اب  ناریدم  هدع  لیمکت  تهج  یداع  یمومع  عمجم  توعد  هب  هک  دهاوخب  تکرش  ناسرزاب  ای  سرزاب  زا  دراد  قح  عفنیذ 

.دنشاب یتساوخرد  نینچ  ماجنا  هب  فلکم  ناسرزاب 
نداد تهج  همانساسا  بجوم  هب  هک  یماهس  دادعت  زا  دیابن  ماهس  دادعت  نیا  .دنشاب  اراد  تسا  هدرک  ررقم  تکرش  همانساسا  هک  ار  یماهس  دادعت  دیاب  ناریدم  هدام ١١۴ -
.دوش دراو  تکرش  رب  ًاکرتشم  ای  ًادرفنم  ناریدم  تاریصقت  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یتاراسخ  نیمضت  یارب  ماهس  نیا  .دشاب  رتمک  تسا  مزال  یمومع  عماجم  رد  یأر 

قودنـص رد  روکذـم  ماهـس  تسا  هتـشادن  تفایرد  ار  تکرـش  رد  دوخ  یدـصت  هرود  باسح  اصافم  یریدـم  هک  مادام  تسین و  لاقتنا  لباق  هدوب و  مسا  اب  روکذـم  ماهس 
.دنام دهاوخ  یقاب  هقیثو  ناونع  هب  تکرش 

ای هقیثو و  دروم  ماهـس  یرهق  لاقتنا  تروص  رد  نینچمه  دـشابن و  هقیثو  ناونع  هب  مزال  ماهـس  دادـعت  کـلام  باـختنا  ماـگنه  رد  یریدـم  هک  یتروص  رد  هدام ١١۵ -
یفعتسم هنرگو  دراپسب  تکرش  قودنص  هب  هیهت و  ار  هقیثو  ناونع  هب  مزال  ماهس  دادعت  هام  کی  تدم  فرظ  دیاب  ریدم  هقیثو ، ناونع  هب  مزال  ماهس  دادعت  نتفای  شیازفا 

.دش دهاوخ  بوسحم 
بیوصت زا  سپ  دـشاب و  یم یلام  هرود  نامه  یارب  ناریدـم  باسح  اـصافم  هلزنم  هب  تکرـش  یلاـم  هرود  ره  ناـیز  دوس و  باـسح  هماـنزارت و  بیوصت  هدام ١١۶ -

نیا هقیثو  دروم  ماهـس  تسا  هدش  تمـس  بلـس  نانآ  زا  یرگید  وحن  ره  هب  ای  یـضقنم  ناریدـم  تیریدـم  تدـم  نآ  یط  هک  یلام  هرود  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و 
.دش دهاوخ  دازآ  هقیثو  دیق  زا  دوخ  هب  دوخ  ناریدم  هنوگ 

یداع یمومع  عمجم  هب  دننک  هدهاشم  هقیثو  ماهس  دروم  رد  تکرـش  همانـساسا  ینوناق و  تاررقم  زا  یفلخت  هنوگ  ره  دنفلکم  تکرـش  ناسرزاب  ای  سرزاب  هدام ١١٧ -
.دنهد شرازگ 

تکرـش ناریدـم  تسا  یمومع  عماجم  صاخ  تیحالـص  رد  اهنآ  هرابرد  مادـقا  میمـصت و  ذـخا  نوناق  نیا  تاررقم  بجوم  هب  هک  یتاعوضوم  هراـبرد  زج  هدام ١١٨ -
تارایتخا ندرک  دودحم  .دشاب  تکرش  عوضوم  دودح  رد  اهنآ  تامادقا  تامیمصت و  هکنآ  رب  طورـشم  دنـشاب  یم تکرـش  روما  هرادا  یارب  مزال  تارایتخا  هیلک  یاراد 

مل ناک  لطاب و  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  هدوب و  ربتعم  ماهس  نابحاص  ناریدم و  نیب  طباور  ظاحل  زا  طقف  یمومع  عماجم  تامیمصت  بجوم  هب  ای  همانساسا  رد  ناریدم 
.تسا نکی 

.دیامن یم نییعت  هریدم  تأیه  یارب  دنـشاب  یقیقح  صخـش  دیاب  هک  سیئر  بیان  کی  سیئر و  کی  تأیه  یاضعا  نیب  زا  دوخ  هسلج  نیلوا  رد  هریدـم  تأیه  هدام ١١٩ -
بیان سیئر و  دناوت  یم عقوم  ره  رد  هریدم  تأیه  .دوب  دـهاوخن  هریدـم  تأیه  رد  اهنآ  تیوضع  تدـم  زا  شیب  هریدـم  تأیه  سیئر  بیان  تباین  سیئر و  تسایر  تدـم 

.دوب دهاوخ  نکی  مل  ناک  دوش  ررقم  هدام  نیا  فالخ  یبیترت  ره  .دنک  لزع  روکذم  یاه  تمس زا  ار  هریدم  تأیه  سیئر 
یقلت هریدم  تأیه  وضع  مکح  رد  دشاب  هدش  یفرعم  هریدم  تأیه  وضع  یقوقح  صخـش  هدنیامن  ناونع  هب  هک  یقیقح  صخـش  هدام  نیا  دافم  یارجا  رظن  زا  هرصبت ١ -

.دش دهاوخ 
.داد دهاوخ  ماجنا  هریدم  تأیه  سیئر  بیان  ار  وا  فیاظو  دهد  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  دناوتن  ًاتقوم  هریدم  تأیه  سیئر  هاگ  ره  هرصبت ٢ -

فلکم هریدم  تأیه  هک  یدراوم  رد  ار  ماهس  نابحاص  یمومع  عماجم  هک  تسا  فظوم  هریدم  تأیه  تاسلج  هرادا  توعد و  رب  هوالع  هریدم  تأیه  سیئر  هدام ١٢٠ -
.دیامن توعد  دشاب  یم اهنآ  توعد  هب 

رگم ددرگ  ذاختا  نیرـضاح  ءارآ  تیرثکا  اب  دیاب  تامیمـصت  .تسا  مزال  هریدـم  تأیه  ءاضعا  فصن  زا  شیب  روضح  هریدـم  تأیه  تاسلج  لیکـشت  یارب  هدام ١٢١ -
.دشاب هدش  ررقم  یرتشیب  تیرثکا  همانساسا  رد  هکنآ 

هریدم تأیه  ءاضعا  موس  کی  ًالقا  هک  ناریدم  زا  یا  هدع لاح  ره  رد  یلو  .درک  دهاوخ  نییعت  همانساسا  ار  هریدم  تأیه  تاسلج  لیکـشت  توعد و  بیترت  هدام ١٢٢ -
.دنیامن توعد  ار  هریدم  تأیه  هسلج  روتسد  رکذ  اب  دشاب  هتشذگ  هام  کی  لقادح  هریدم  تأیه  هسلج  نیرخآ  لیکشت  خیرات  زا  هک  یتروص  رد  دنناوت  یم دنهد  لیکشت  ار 

تأیه تاسلج  تروص  رد  .دسرب  هسلج  رد  رضاح  ناریدم  تیرثکا  ءاضما  هب  لقاال  میظنت و  یا  هسلج تروص  دیاب  هریدم  تأیه  تاسلج  زا  کی  ره  یارب  هدام ١٢٣ -
زا کی  ره  ددرگ  یم رکذ  نآ  رد  خیرات  دیق  اب  هسلج  رد  ذختم  تامیمصت  نینچمه  تارکاذم و  زا  یا  هصالخ دنـشاب و  یم بیاغ  ای  دنراد  روضح  هک  یناریدم  مان  هریدم 

.دوش دیق  هسلج  تروص  رد  دیاب  وا  رظن  دشاب  فلاخم  هسلج  تروص  رد  جردنم  تامیمصت  زا  یضعب  ای  مامت  اب  هک  ناریدم 
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رد .دنک  نییعت  ار  وا  همحزلا  قح  یدصت و  تدم  تارایتخا و  دودح  دنیزگرب و  تکرش  لماع  تیریدم  هب  ار  یقیقح  صخش  رفن  کی  ًالقا  دیاب  هریدم  تأیه  هدام ١٢۴ -
رد دناوت  یمن تکرـش  لماعریدم  .دوب  دهاوخن  رتشیب  هریدم  تأیه  رد  وا  تیوضع  تدم  زا  وا  لماع  تیریدم  هرود  دـشاب  هریدـم  تأیه  وضع  لماعریدـم  هک  یتروص 

.یمومع عمجم  رد  رضاح  ءارآ  مراهچ  هس  بیوصت  اب  رگم  دشاب  تکرش  نامه  هریدم  تأیه  سیئر  لاح  نیع 
.دنک لزع  ار  لماعریدم  دناوت  یم  عقوم  ره  رد  هریدم  تأیه  هرصبت -

.دراد ءاضما  قح  تکرش  فرط  زا  بوسحم و  تکرش  هدنیامن  تسا  هدش  ضیوفت  وا  هب  هریدم  تأیه  طسوت  هک  یتارایتخا  دودح  رد  تکرش  لماع  ریدم  هدام ١٢۵ -
کی زا  شیب  لماع  تیریدم  لاح  نیع  دناوت  یمن سک  چیه  نینچمه  دنوش و  باختنا  تکرـش  لماع  تیریدـم  هب  دـنناوت  یمن هدام ١١١  رد  روکذم  صاخـشا  هدام ١٢۶ -

ربـتعم و ثلاـث  صاخـشا  ماهـس و  ناـبحاص  لـباقم  رد  تسا  هدـش  باـختنا  هداـم  نیا  داـفم  فـالخرب  هـک  یلماعریدـم  تامادـقا  تامیمـصت و  .دـشاب  هتـشاد  ار  تـکرش 
.دش دهاوخ  وا  لاح  لماش  لماع  تیریدم  تمس  یاه  تیلوئسم

مکح عفنیذ  ره  یاضاقت  هب  ناتـسرهش  هاگداد  ددرگ  روکذـم  هدام  لومـشم  باختنا  زا  سپ  ای  دوش  باختنا  لماع  تیریدـم  هب  هدام ١٢۶  فـالخرب  سک  ره  هدام ١٢٧ -
.دوب دهاوخ  یعطق  یمکح  نینچ  درک و  دهاوخ  رداص  ار  وا  لزع 

رد تبث ، زا  سپ  مالعا و  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  هریدم  تأیه  هسلج  تروص  زا  یا  هخسن لاسرا  اب  دیاب  لماع  ریدم  تارایتخا  دودح  تاصخـشم و  مان و  هدام ١٢٨ -
.دوش یهگآ  یمسر  همانزور 

تأیه وضع  ای  کیرش  تکرش ، لماعریدم  ای  هریدم و  تأیه  یاضعا  هک  ییاه  تکرش تاسـسؤم و  نینچمه  تکرـش و  لماعریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  هدام ١٢٩ -
فرط میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  دوش  یم تکرـش  باسح  هب  ای  تکرـش  اب  هک  یتالماعم  رد  هریدم  تأیه  هزاجا  نودب  دنناوت  یمن دنـشاب  اهنآ  لماعریدـم  ای  هریدـم 

دـیامن و علطم  هلـصافالب  هدـش  هداد  نآ  هزاجا  هک  یا  هلماعم زا  ار  تکرـش  سرزاب  تسا  فلکم  هریدـم  تأیه  زین  هزاجا  تروص  رد  دـنوش و  میهـس  اـی  عقاو و  هلماـعم 
نینچ هرابرد  ار  دوخ  رظن  هلماعم  تایئزج  یواح  یصاخ  شرازگ  نمض  تسا  فلکم  زین  سرزاب  دهدب و  ماهس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  نیلوا  هب  ار  نآ  شرازگ 
تبسن میمصت  ذخا  ماگنه  یداع  یمومع  عمجم  رد  زین  هریدم و  تأیه  هسلج  رد  هلماعم  رد  عفنیذ  لماع  ریدم  ای  هریدم  تأیه  وضع  .دنک  میدقت  عمجم  نامه  هب  یا  هلماعم

.تشاد دهاوخن  یأر  قح  روکذم  هلماعم  هب 
سیلدـت و دراوم  رد  رگم  تسا  ربتعم  ثلاث  صاخـشا  لباقم  رد  دوشن  بیوصت  یداع  عمجم  طسوت  هکنآ  ولو  لاح  ره  رد  هدام ١٢٩  رد  روکذم  تالماعم  هدام ١٣٠ -
هریدم و تأیه  هدهع  رب  تراسخ  ناربج  دشاب  هدمآ  دراو  یتراسخ  تکرـش  هب  هلماعم  ماجنا  رثا  رب  هک  یتروص  رد  .دـشاب  هدرک  تکرـش  نآ  رد  ثلاث  صخـش  هک  بلقت 

.دنشاب یم تکرش  هب  هدراو  تاراسخ  ناربج  لوئسم  ًانماضتم  اهنآ  یگمه  هک  دنا  هداد ار  هلماعم  نآ  هزاجا  هک  تسا  یناریدم  عفنیذ و  ناریدم  ای  لماع  ریدم 
ار اهنآ  ، تکرـش یداع  یمومع  عمجم  هاگ  ره  دشاب  هتفرگ  تروص  هریدـم  تأیه  هزاجا  نودـب  نوناق  نیا  هدام ١٢٩  رد  روکذـم  تالماعم  هک  یتروص  رد  هدام ١٣١ -
هـس ات  دشاب  هتفرگ  ماجنا  هنایفخم  هلماعم  هک  یتروص  رد  هلماعم و  داقعنا  خیرات  زا  لاس  هس  ات  دناوت  یم تکرـش  دوب و  دـهاوخ  لاطبا  لباق  تالماعم  نآ  دـنکن  بیوصت 

تکرش لباقم  رد  عفنیذ  لماعریدم  ای  ناریدم و  ریدم و  تیلوئسم  لاح  ره  رد  نکیل  .دنک  تساوخرد  رادتیحالـص  هاگداد  زا  ار  هلماعم  نالطب  نآ  فشک  خیرات  زا  لاس 
تیاعر مدـع  رب  رعـشم  سرزاب  شرازگ  عامتـسا  زا  سپ  هک  تسا  ماهـس  نابحاص  یداـع  یمومع  عمجم  اـب  هلماـعم  نـالطب  تساوخرد  هب  میمـصت  .دوب  دـهاوخ  یقاـب 

رد روکذم  یمومع  عمجم  .تشاد  دهاوخن  یأر  رد  تکرش  قح  هلماعم  رد  عفنیذ  لماعریدم  ای  ریدم  .داد  دهاوخ  یأر  دروم  نیا  رد  هلماعم  ماجنا  تهج  مزال  تافیرـشت 
.دش دهاوخ  لیکشت  تکرش  سرزاب  ای  هریدم  تأیه  توعد  هب  هدام  نیا 

دناوت یمن تکرش  دنیامن و  لیصحت  تکرش  زا  رابتعا  ای  ماو  هنوگ  چیه  دنرادن  قح  یقوقح  صاخـشا  ءانثتـسا  هب  هریدم  تأیه  ءاضعا  تکرـش و  لماعریدم  هدام ١٣٢ -
هب هدام  نیا  رد  روکذم  تالماعم  یرابتعا  یلام و  یاه  تکرـش اه و  کناب دروم  رد  .تسا  لطاب  دوخ  یدوخ  هب  تایلمع  هنوگ  نیا  .دنک  دهعت  نیمـضت ی  ار  نانآ  نوید 

یقوقح صخـش  یگدنیامن  هب  هک  زین  یـصاخشا  لماش  هدام  نیا  رد  روکذـم  تیعونمم  .دوب  دـهاوخ  ربتعم  دریگ  ماجنا  یراج  یداع و  طیارـش  دویق و  تحت  هکنآ  طرش 
روکذم صاخشا  رهاوخ  ردارب و  دالوا و  دالوا  دالوا و  دادجا و  ردام و  ردپ و  رسمه و  لماش  نینچمه  دننک و  یم تکرش  هریدم  تأیه  تاسلج  رد  هریدم  تأیه  وضع 

.دشاب یم هدام  نیا  رد 
نیا تاررقم  زا  هک  یریدم  ره  .دنهد  ماجنا  دشاب  تکرش  تایلمع  اب  تباقر  نمضتم  هک  تکرـش  تالماعم  ریظن  یتالماعم  دنناوت  یمن لماعریدم  ناریدم و  هدام ١٣٣ -

.تعفنم تیوقت  ای  تراسخ  دورو  زا  تسا  معا  هدام  نیا  رد  ررض  زا  روظنم  .دوب  دهاوخ  نآ  ناربج  لوئسم  ددرگ  تکرش  ررض  بجوم  وا  فلخت  دنک و  فلخت  هدام 
هب ار  یغلبم  تخادرپ  روبزم  تأیه  تاسلج  رد  هریدم  تأیه  فظوم  ریغ  ءاضعا  روضح  تاعاس  هب  هجوت  اب  دناوت  یم ماهس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  هدام ١٣۴ -
رد هریدـم  تأیه  وضع  ره  هک  یتاقوا  تاعاس و  دادـعت  هب  هجوت  اب  ار  غلبم  نیا  یمومع  عمجم  .دـنک  بیوصت  تاسلج  رد  اهنآ  روضح  قح  تباب  عوطقم  روط  هب  اـهنآ 

.درک دهاوخ  نییعت  تسا  هتشاد  روضح  تأیه  تاسلج 
هب شاداپ  ناونع  هب  تکرـش  هنالاس  صلاخ  دوس  زا  ینیعم  تبـسن  هک  دنک  بیوصت  دناوت  یم یمومع  عمجم  دشاب  هدش  ینیب  شیپ  همانـساسا  رد  هک  یتروص  رد  نینچمه 
هب دوخ  تیریدم  تمـس  لابق  رد  تسا  هدش  ینیب  شیپ هدام  نیا  رد  هچنآ  زجب  دـنرادن  قح  هریدـم  تأیه  فظوم  ریغ  ءاضعا  .دوش  هداد  صیـصخت  هریدـم  تأیه  ءاضعا 

.دننک تفایرد  تکرش  زا  یهجو  همحزلا  قح ای  شاداپ  ای  قوقح  تباب  رمتسم  ریغ  ای  رمتسم  روط 
هب طوبرم  تافیرـشت  یارجا  مدع  رذع  هب  ناوت  یمن تسا و  ربتعم  ذـفان و  ثلاث  صاخـشا  لباقم  رد  تکرـش  لماعریدـم  ناریدـم و  تامادـقا  لامعا و  هیلک  هدام ١٣۵ -

.تسناد ربتعم  ریغ  ار  نانآ  تامادقا  لامعا و  اهنآ  باختنا  زرط 
هاگ ره  .دوب  دنهاوخ  نآ  هرادا  تکرـش و  روما  لوئـسم  ناکامک  قباس  ناریدم  دیدج  ناریدم  باختنا  نامز  ات  ناریدم  تیرومأم  تدـم  ءاضقنا  تروص  رد  هدام ١٣۶ -

ناریدم باختنا  یارب  ار  یداع  یمومع  عمجم  توعد  اه  تکرش تبث  عجرم  زا  دناوت  یم عفنیذ  ره  دننکن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  یمومع  عمجم  توعد  هب  فظوم  عجارم 
.دیامن اضاقت 

.دهدب ناسرزاب  هب  هدرک  میظنت  ار  تکرش  ضورق  ییاراد و  تروص  هصالخ  راب  کی  هام  شش  ره  لقاال  دیاب  هریدم  تأیه  هدام ١٣٧ -
بیوصت یارب  ار  هنالاس  یمومع  عمجم  تسا  هدش  ینیب  شیپ  همانساسا  رد  هک  یتلهم  فرظ  تکرـش  یلام  لاس  یاضقنا  زا  دعب  تسا  فظوم  هریدم  تأیه  هدام ١٣٨ -

.دیامن توعد  تکرش  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  بیوصت  لبق و  یلام  لاس  تایلمع 
دوس و باسح  همانزارت و  زا  هدرک و  هعجارم  اه  باسحتروص هب  تکرش  زکرم  رد  یمومع  عمجم  داقعنا  زا  لبق  زور  هدزناپ  زا  دناوت  یم مهس  بحاص  ره  هدام ١٣٩ -

.دریگب تشونور  ناسرزاب  شرازگ  ناریدم و  تایلمع  شرازگ  نایز و 
مهد کی  هب  ینوناق  هتخودنا  هک  نیمه  .دیامن  عوضوم  ینوناق  هتخودنا  ناونع  هب  ار  تکرش  صلاخ  دوس  زا  متـسیب  کی  لاس  ره  تسا  فلکم  هریدم  تأیه  هدام ١۴٠ -

هک یتقو  ات  تفای  دـهاوخ  همادا  روکذـم  متـسیب  کی  رـسک  دـبای  شیازفا  تکرـش  هیامرـس  هک  یتروص  رد  تسا و  یراـیتخا  نآ  ندرک  عوضوم  دیـسر  تکرـش  هیاـمرس 
.ددرگ غلاب  هیامرس  مهد  کی  هب  ینوناق  هتخودنا 

ار ماهس  نابحاص  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هلصافالب  تسا  فلکم  هریدم  تأیه  دورب  نایم  زا  تکرـش  هیامرـس  فصن  لقادح  هدراو  یاه  نایز رثا  رب  رگا  هدام ١۴١ -
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تیاعر اب  هسلج و  نامه  رد  دیاب  دـهدن  تکرـش  لالحنا  هب  یأر  روبزم  عمجم  هاگ  ره  .دوش  عقاو  یأر  روش و  دروم  تکرـش  ءاقب  ای  لالحنا  عوضوم  ات  دـیامن  توعد 
.دهد شهاک  دوجوم  هیامرس  غلبم  هب  ار  تکرش  هیامرس  نوناق  نیا  هدام ۶  تاررقم 

ینوناق تاررقم  قباطم  دـناوتن  دوش  یم توعد  هک  یعمجم  ای  دـیامنن و  تردابم  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  توعد  هب  هدام  نیا  فـالخرب  هریدـم  تأـیه  هک  یتروص  رد 
.دنک تساوخرد  رادتیحالص  هاگداد  زا  ار  تکرش  لالحنا  دناوت  یم عفنیذ  ره  ددرگ  دقعنم 

رب یمومع  عمجم  تابوصم  ای  تکرش و  همانساسا  ای  ینوناق  تاررقم  زا  فلخت  هب  تبسن  ثلاث  صاخشا  تکرش و  لباقم  رد  تکرش  لماع  ریدم  ناریدم و  هدام ١۴٢ -
.دومن دهاوخ  نییعت  تراسخ  ناربج  یارب  ار  کی  ره  تیلوئسم  دودح  هاگداد  دنشاب و  یم لوئسم  ًاکرتشم  ای  ًادرفنم  دروم  بسح 

هب دناوت  یم رادتیحالص  هاگداد  تسین ، یفاک  نآ  نوید  هیدأت  یارب  تکرش  ییاراد  هک  دوش  مولعم  لالحنا  زا  سپ  ای  دوش  هتسکشرو  تکرش  هک  یتروص  رد  هدام ١۴٣ -
تـسا هدوب  وا  تافلخت  لولعم  ءاحنا  زا  یوحن  هب  تکرـش  ییاراد  ندوبن  یفاک  ای  تکرـش  یگتـسکشرو  هک  ار  یلماع  ریدم  ای  ناریدم و  زا  کی  ره  عفنیذ  ره  یاضاقت 

.دیامن موکحم  تسین  نکمم  تکرش  ییاراد  زا  نآ  تخادرپ  هک  ینوید  زا  تمسق  نآ  هیدأت  هب  ًانماضتم  ای  ًادرفنم 
ناسرزاب شخب ٧ -

ناسرزاب ای  سرزاب  ددجم  باختنا  .دننک  لمع  دوخ  فیاظو  هب  نوناق  نیا  قبط  رب  ات  دنک  یم باختنا  سرزاب  دنچ  ای  کی  لاس  ره  رد  یداع  یمومع  عمجم  هدام ١۴۴ -
.تسا عنامالب 

.دیامن باختنا  زین  ار  اهنآ  نیشناج  هکنآ  طرش  هب  دنک  لزع  ار  ناسرزاب  ای  سرزاب  دناوت  یم عقوم  ره  رد  یداع  یمومع  عمجم 
رد اهنآ  مان  هک  دننک  افیا  دـنناوت  یم یـصاخشا  ماع  یماهـس  یاه  تکرـش رد  ار  اه  تکرـش یـسرزاب  فیاظو  دـنک  یم مالعا  داصتقا  ترازو  هک  ییاه  هزوح رد  هرـصبت -

رادتیحالص صاخشا  مان  جرد  ماع و  یماهس  یاه  تکرش رد  یسرزاب  تیحالص  زارحا  تسرهف و  میظنت  طیارش  .دشاب  هدش  جرد  اه  تکرش ناسرزاب  یمـسر  تسرهف 
لباق نیسلجم  داصتقا  یاه  نویـسیمک بیوصت  داصتقا و  ترازو  داهنـشیپ  هب  هک  دشاب  یم یا  همان نیئآ عبات  ناسرزاب  یلغـش  تالیکـشت  تاررقم و  روکذم و  تسرهف  رد 

.دوب دهاوخ  ارجا 
صاخ یماهـس  یاه  تکرـش ناسرزاب  ای  سرزاب  نیلوا  باختنا  سـسؤم و  یمومع  عمجم  رد  ماع  یماهـس  یاه  تکرـش ناسرزاب  ای  سرزاب  نیلوا  باختنا  هدام ١۴۵ -

.دمآ دهاوخ  لمع  هب  نوناق  نیا  هدام ٢٠  قبط 
تمس لوبق  مدع  ای  طیارـش  بلـس  ای  ءافعتـسا  ای  توف  ای  تیروذعم  تروص  رد  ات  دنک  باختنا  زین  لدبلا  یلع سرزاب  دنچ  ای  کی  دیاب  یداع  یمومع  عمجم  هدام ١۴۶ -

.دنوش توعد  یسرزاب  فیاظو  ماجنا  تهج  یلصا  ناسرزاب  ای  سرزاب  طسوت 
: دنوش باختنا  یماهس  تکرش  یسرزاب  تمس  هب  دنناوت  یمن ریز  صاخشا  هدام ١۴٧ -

.نوناق نیا  هدام ١١١  رد  روکذم  صاخشا  - ١
.تکرش لماع  ریدم  ناریدم و  - ٢

.مود لوا و  هقبط  زا  موس  هجرد  ات  لماع  ریدم  ناریدم و  یبسن  یببس و  ءابرقا  - ٣
.دراد یم تفایرد  قوقح  ًافظوم  دنب ٢  رد  روکذم  صاخشا  زا  شرسمه  ای  دوخ  هک  سک  ره  - ۴

ییاراد و تروص  یتسرد  تحـص و  هرابرد  دـنفلکم  تسا  هدـش  ررقم  نانآ  یارب  نوناق  نیا  داوم  ریاس  رد  هک  یفیاـظو  رب  هوـالع  ناـسرزاب  اـی  سرزاـب  هدام ١۴٨ -
بلاطم و تحـص  هرابرد  نینچمه  دـننک و  یم هیهت  یمومع  عمجم  هب  میلـست  یارب  ناریدـم  هک  یا  هماـنزارت ناـیز و  دوس و  باـسح  درکلمع و  هرود  باـسح  تروص 
نوناق و هک  یدودح  رد  ماهـس  نابحاص  قوقح  هک  دنیامن  لصاح  نانیمطا  دیاب  ناسرزاب  .دننک  رظنراهظا  دـنا  هتـشاذگ یمومع  عماجم  رایتخا  رد  ناریدـم  هک  یتاعالطا 

دنهد رارق  ماهـس  نابحاص  رایتخا  رد  تقیقح  فالخرب  یتاعالطا  ناریدـم  هک  یتروص  رد  دـشاب و  هدـش  تیاعر  ناـسکی  روط  هب  تسا  هدرک  نییعت  تکرـش  همانـساسا 
.دنزاس هاگآ  نآ  زا  ار  یمومع  عمجم  هک  دنفلکم  ناسرزاب 

هبلاطم ار  تکرش  هب  طوبرم  تاعالطا  کرادم و  دانسا و  هداد و  ماجنا  ار  مزال  یسرزاب  یگدیسر و  هنوگ  ره  عقوم  ره  رد  دنناوت  یم ناسرزاب  ای  سرزاب  هدام ١۴٩ -
طرش هب  دننک  هدافتـسا  ناسانـشراک  رظن  زا  دنراد  هدهع  رب  هک  یفیاظو  ماجنا  رد  دوخ  تیلوئـسم  هب  دنناوت  یم ناسرزاب  ای  سرزاب  .دنهد  رارق  یگدیـسر  دروم  هدرک و 

ار یگدیـسر  قیقحت و  هنوگ  ره  قح  سرزاـب  دوخ  دـننام  دـنک  یم نییعت  یـسرزاب  هک  یدراوم  رد  ناسانـشراک  نیا  .دنـشاب  هدرک  یفرعم  تکرـش  هب  ًـالبق  ار  اـهنآ  هکنآ 
.تشاد دنهاوخ 

شرازگ .دـننک  میلـست  یداع  یمومع  عمجم  هب  تکرـش  عضو  هب  عجار  یعماـج  شرازگ  نوناـق  نیا  هدام ١۴٨  هب  هجوت  اب  دـنفظوم  ناسرزاب  اـی  سرزاـب  هدام ١۵٠ -
.دشاب هدامآ  تکرش  زکرم  رد  ماهس  نابحاص  هعجارم  تهج  یداع  یمومع  عمجم  لیکشت  زا  لبق  زور  هد  لقاال  دیاب  ناسرزاب 

هیهت یدحاو  شرازگ  دیاب  ناسرزاب  هیلک  نکیل  دهد  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  ییاهنت  هب  دناوت  یم کی  ره  دـشاب  هتـشاد  ددـعتم  ناسرزاب  تکرـش  هک  یتروص  رد  هرـصبت -
.دش دهاوخ  دیق  شرازگ  رد  لیلد  رکذ  اب  فالتخا  دراوم  ناسرزاب  نیب  رظن  فالتخا  دوجو  تروص  رد  .دننک 

دنهد و عالطا  یمومع  عمجم  نیلوا  هب  دننک  هدهاشم  لماع  ریدم  ناریدم و  هیحان  زا  تکرش  روما  رد  یریصقت  ای  فلخت  هنوگ  ره  دیاب  ناسرزاب  ای  سرزاب  هدام ١۵١ -
یمومع عمجم  نیلوا  هب  ار  نایرج  زین  هدومن و  مالعا  رادتیحالـص  ییاضق  عجرم  هب  دـیاب  دـنوش  علطم  یمرج  عوقو  زا  دوخ  تیرومأم  ماـجنا  نمـض  هک  یتروص  رد 

.دنهد شرازگ 
نییعت سرزاب  ناونع  هب  نوناق  نیا  هدام ١۴٧  فالخرب  هک  یصاخشا  شرازگ  ساسا  رب  ای  سرزاب  شرازگ  تفایرد  نودب  یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  هدام ١۵٢ -

طقاس رابتعا  هجرد  زا  هتـشادن  ینوناق  رثا  هجو  چیه  هب  بیوصت  نیا  دهد  رارق  بیوصت  دروم  ار  تکرـش  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  ییاراد و  تروص  دـنا  هدـش
.دوب دهاوخ 

دننک عانتما  شرازگ  نداد  زا  ای  دنهدب  شرازگ  دنناوتن  یللع  هب  ناسرزاب  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  ای  دـشاب  هدرکن  نیعم  سرزاب  یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  هدام ١۵٣ -
باختنا ات  ار  هطوبرم  فیاظو  ات  درک  دـهاوخ  باختنا  تکرـش  همانـساسا  رد  ررقم  دادـعت  هب  ار  ناـسرزاب  اـی  سرزاـب  عفنیذ  ره  یاـضاقت  هب  ناتـسرهش  هاـگداد  سیئر 

.تسا تیاکش  لباق  ریغ  دروم  نیا  رد  ناتسرهش  هاگداد  سیئر  میمصت  .دنهد  ماجنا  یمومع  عمجم  هلیسو  هب  سرزاب 
هب طوبرم  یمومع  دـعاوق  قبط  دـنوش  یم بکترم  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  هک  یتافلخت  هب  تبـسن  ثلاث  صاخـشا  تکرـش و  لباقم  رد  ناسرزاب  اـی  سرزاـب  هدام ١۵۴ -

.دوب دنهاوخ  هدراو  تراسخ  ناربج  لوئسم  یندم  تیلوئسم 
.تسا یداع  یمومع  عمجم  اب  سرزاب  همحزلا  قح نییعت  هدام ١۵۵ -

.دوش عفنیذ  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  دریگ  یم ماجنا  تکرش  باسح  هب  ای  تکر  شاب  هک  یتالماعم  رد  دناوت  یمن سرزاب  هدام ١۵۶ -
تکرش هیامرس  رد  تارییغت  شخب ٨ -
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.داد شیازفا  دوجوم  ماهس  یمسا  غلبم  ندرب  الاب  قیرط  زا  ای  دیدج و  ماهس  رودص  قیرط  زا  ناوت  یم ار  تکرش  هیامرس  هدام ١۵٧ -
: تسا ریذپ  ناکما  ریز  قرط  زا  یکی  هب  دیدج  ماهس  یمسا  غلبم  هیدأت  هدام ١۵٨ -

.دقن هب  مهس  یمسا  غلبم  تخادرپ  - ١
.دیدج ماهس  هب  تکرش  زا  صاخشا  هدش  لاح  یدقن  تابلاطم  لیدبت  - ٢

.تکرش هیامرس  هب  دیدج  ماهس  شزرا  هفاضا  زا  هلصاح  دیاوع  ای  هتخودنا  ای  هدشن  میسقت  دوس  لاقتنا  - ٣
.ماهس هب  هضرق  قاروا  لیدبت  - ۴

.تسا زاجم  زین  دقن  ریغ  هب  دیدج  ماهس  یمسا  غلبم  هیدأت  صاخ  یماهس  تکرش  در  طقف  هرصبت ١ -
.تسا عونمم  هیامرس  هب  ینوناق  هتخودنا  لاقتنا  هرصبت ٢ -

هیلک هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  نکمم  دنک  دـهعت  داجیا  ماهـس  نابحاص  یارب  هک  یتروص  رد  دوجوم  ماهـس  یمـسا  غلبم  ندرب  الاب  قیرط  زا  هیامرـس  شیازفا  هدام ١۵٩ -
.دنشاب قفاوم  نآ  اب  ماهس  نابحاص 

تفایرد نارادیرخ  زا  مهس  شزرا  هفاضا  ناونع  هب  مهس  یمسا  غلبم  رب  هوالع  یغلبم  هک  نیا  ای  دشورفب  یمسا  غلبم  یارب  ار  دیدج  ماهس  دناوت  یم تکرـش  هدام ١۶٠ -
ماهس نآ  ءازا  رد  ای  دنک  میسقت  قباس  ماهـس  نابحاص  نیب  ًادقن  ای  دزاس  لقتنم  هتخودنا  هب  ار  هدش  هتخورف  ماهـس  شزرا  هفاضا  زا  هلـصاح  دیاوع  دناوت  یم تکرـش  .دنک 

.دهدب قباس  ماهس  نابحاص  هب  دیدج 
میمـصت ذاختا  تکرـش  هیامرـس  شیازفا  دروم  رد  تکرـش  ناسرزاب  ای  سرزاب  شرازگ  تئارق  زا  سپ  هریدـم  تأیه  داهنـشیپ  هب  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هدام ١۶١ -

.دنک یم
رایتخا ای  نییعت  ار  نآ  تمیق  هیدأت  دـیدج و  ماهـس  شورف  هب  طوبرم  طیارـش  دـنک  یم میمـصت  ذاختا  هیامرـس  شیازفا  دروم  رد  هک  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هرصبت ١ -

.درک دهاوخ  راذگاو  هریدم  تأیه  هب  ار  نآ  نییعت 
نایرج رد  یلام  لاس  ودب  زا  تکرش  هرابرد  یشرازگ  لماش  زین  هیامرس و  شیازفا  موزل  هیجوت  نمضتم  دیاب  هیامرس  شیازفا  هب  عجار  هریدم  تأیه  داهنشیپ  هرصبت ٢ -

ای سرزاب  شرازگ  دشاب  لبق  یلام  لاس  یادتبا  زا  تکرش  عضو  زا  یکاح  دشاب  هتفرگن  میمـصت  لبق  یلام  لاس  یاه  باسح هب  تبـسن  یمومع  عمجم  عقوم  نآ  ات  رگا  و 
.دشاب هریدم  تأیه  داهنشیپ  هرابرد  رظن  راهظا  لماش  دیاب  ناسرزاب 

غلبم نازیم  ات  ار  تکرـش  هیامرـس  دنک  زواجت  لاس  جنپ  زا  دیابن  هک  ینیعم  تدم  فرظ  هک  دهد  هزاجا  هریدـم  تأیه  هب  دـناوت  یم هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هدام ١۶٢ -
.دهد شیازفا  نوناق  نیا  رد  روکذم  قرط  زا  یکی  هب  ینیعم 

رد همانساسا  حالصا  نمض  ار  بتارم  هام  کی  فرظ  رثکادح  هیامرـس  شیازفا  نتخاس  یلمع  زا  سپ  تبون  ره  رد  تسا  فلکم  لاح  ره  رد  هریدم  تأیه  هدام ١۶٣ -
.دوش یهگآ  یمومع  عالطا  تهج  تبث  زا  سپ  ات  دنک  مالعا  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  تکرش  هدش  تبث  هیامرس  رادقم  هب  طوبرم  تمسق 

.دشاب هریدم  تأیه  یارب  هیامرس  شیازفا  رایتخا  نمضتم  دناوت  یمن تکرش  همانساسا  هدام ١۶۴ -
.دوب دهاوخن  زاجم  یناونع  چیه  تحت  تکرش  هیامرس  شیازفا  تسا  هدشن  هیدأت  ًامامت  تکرش  یلبق  هیامرس  هک  مادام  هدام ١۶۵ -

نارادماهس نآ  یط  هک  یتلهم  تسا  لاقتنا  لقن و  لباق  قح  نیا  دنراد و  مدقت  قح  دنکلام  هک  یماهس  تبسن  هب  تکرش  ماهـس  نابحاص  دیدج  ماهـس  دیرخ  رد  هدام ١۶۶ -
.دوش یم عورش  ددرگ  یم نییعت  یسیون  هریذپ  یارب  هک  یزور  زا  تلهم  نیا  .دوب  دهاوخن  زور  تصش  زا  رتمک  دننک  لامعا  ار  روکذم  مدقت  قح  دنناوت  یم

مدقت قح  دناوت  یم دهد  یم هریدم  تأیه  هب  ار  نآ  هزاجا  ای  دنک  یم بیوصت  دـیدج  ماهـس  شورف  قیرط  زا  ار  هیامرـس  شیازفا  هک  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هدام ١۶٧ -
شرازگ هریدم و  تأیه  شرازگ  تئارق  زا  سپ  یمیمصت  نینچ  هکنآ  طرش  هب  دنک  بلس  نانآ  زا  دیدج  ماهس  زا  یتمسق  ای  مامت  یسیون  هریذپ  هب  تبسن  ار  ماهس  نابحاص 

.دوب دهاوخ  لطاب  هنرگو  ددرگ  ذاختا  تکرش  ناسرزاب  ای  سرزاب 
ماهس هک  یصاخشا  ای  صخش  یفرعم  نارادماهس و  زا  مدقت  قح  بلس  هیامرس و  شیازفا  موزل  هیجوت  رب  لمتشم  دیاب  هدام  نیا  رد  روکذم  هریدم  تأیه  شرازگ  هرصبت -

.دشاب تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تمیق  نییعت  رد  هک  یلماوع  ماهس و  هنوگ  نیا  تمیق  دادعت و  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هنآ  هب  صیصخت  یارب  دیدج 
.تسا هدش  رکذ  شرازگ  رد  هک  دشاب  یتاهج  لماوع و  دییأت  زا  یکاح  دیاب  ناسرزاب  ای  سرزاب  شرازگ 

هک ینارادماهس  دریگ  یم ماجنا  رگید  یضعب  عفن  هب  ماهس  نابحاص  زا  یضعب  زا  دیدج  ماهس  یسیون  هریذپ  رد  مدقت  قح  بلـس  هچنانچ  هدام ١۶٧  دروم  رد  هدام ١۶٨ -
باصن دح  باستحا  رد  .دننک  تکرـش  نارادماهـس  ریاس  مدقت  قح  بلـس  هرابرد  یأر  ذخا  رد  دنرادن  قح  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  هب  صیـصخت  یارب  دیدج  ماهس 

هب تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  هب  صیـصخت  یارب  دیدج  ماهـس  هک  ینارادماهـس  ماهـس  یمومع  عمجم  تامیمـصت  ندوب  ربتعم  تهج  مزال  تیرثکا  هسلج و  تیمـسر 
.دمآ دهاوخن  باسح 

همانزور رد  یهگآ  رشن  قیرط  زا  بتارم  دیاب  دیدج  ماهس  راشتنا  قیرط  زا  هیامرس  شیازفا  هب  عجار  میمصت  ذاختا  زا  سپ  صاخ  یماهس  یاه  تکرـش رد  هدام ١۶٩ -
هیامرس و شیازفا  غلبم  هب  طوبرم  تاعالطا  دیاب  یهگآ  نیا  رد  دسرب  ماهـس  نابحاص  عالطا  هب  ددرگ  یم رـشن  نآ  رد  تکرـش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ هک  یراشتنالاریثک 

تلهم دراد و  ار  اهنآ  دیرخ  رد  مدقت  قح  دوخ  ماهس  تبسن  هب  مهس  بحاص  ره  هک  یماهـس  دادعت  مهـس و  شزرا  هفاضا  غلبم  دروم  بسح  دیدج و  ماهـس  یمـسا  یغلبم 
.دش دهاوخ  دیق  یهگآ  رد  طیارش  نیا  یگنوگچ  دشاب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یصاخ  طیارش  دیدج  ماهس  یارب  هک  یتروص  رد  .دوش  رکذ  تخادرپ  هوحن  یسیون و  هریذپ 

رشتنم و هدام ١۶٩  رد  روکذم  وحن  هب  یهگآ  دیاب  دیدج  ماهس  راشتنا  قیرط  زا  هیامرس  شیازفا  هب  عجار  میمصت  ذاختا  زا  سپ  ماع  یماهس  یاه  تکرش رد  هدام ١٧٠ -
تـسیب زا  رتمک  دیابن  هک  نیعم  تلهم  فرظ  دنراد  ار  نآ  دیرخ  رد  مدقت  قح  هک  یماهـس  دیرخ  قح  همانیهاوگ  تفایرد  یارب  مان  یب  ماهـس  نابحاص  هک  دوش  دیق  نآ  رد 
تـسپ طسوت  دیاب  دیرخ  قح  یاه  همان یهاوگ  مان  اب  ماهـس  نابحاص  یارب  .دننک  هعجارم  تسا  هدش  دیق  یهگآ  رد  نییعت و  تکرـش  فرط  زا  هک  یزکارم  هب  دـشاب  زور 

.ددرگ لاسرا  یشرافس 
: دشاب ریز  تاکن  رب  لمتشم  دیاب  قوف  هدام  رد  روکذم  مهس  دیرخ  قح  همان  یهاوگ  هدام ١٧١ -

.تکرش یلصا  زکرم  تبث و  هرامش  مان و  - ١
.تکرش هیامرس  شیازفا  غلبم  نینچمه  یلعف و  هیامرس  غلبم  - ٢

.نآ شزرا  هفاضا  غلبم  دروم  بسح  مهس و  یمسا  غلبم  رکذ  اب  دراد  ار  نآ  دیرخ  قح  همان  یهاوگ  هدنراد  هک  یماهس  عون  دادعت و  - ٣
.دوش هتخادرپ  نآ  رد  دیاب  مزال  هوجو  هک  یا  هدرپس باسح  تاصخشم  کناب و  مان  - ۴

.دنک هدافتسا  همان  یهاوگ رد  جردنم  دیرخ  قح  زا  دناوت  یم همان  یهاوگ  هدنراد  نآ  یط  هک  یتلهم  - ۵
.دشاب هدش  ررقم  یسیون  هریذپ  یارب  هک  یرگید  طیارش  هنوگ  ره  - ۶

.دسرب ءاضما  هب  تسا  ررقم  تکرش  ماهس  قاروا  یاضما  یارب  هک  یبیترت  نامه  هب  دیاب  مهس  دیرخ  قح  همان  یهاوگ  هرصبت – 
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هدافتسا ررقم  تلهم  فرظ  دوخ  مدقت  قح  زا  ماهس  نابحاص  ای  دشاب  هدش  بلـس  ماهـس  نابحاص  زا  دیدج  ماهـس  یـسیون  هریذپ  رد  مدقت  قح  هک  یتروص  رد  هدام ١٧٢ -
.دش دهاوخ  هتخورف  نایضاقتم  هب  هضرع و  دیدج  ماهس  هدنام  یقاب  ای  مامت  دروم  بسح  دننکن 

تبث عجرم  هب  ار  دیدج  ماهس  یسیون  هریذپ  هیمالعا  حرط  ادتبا  یمومع  یسیون  هریذپ  یارب  دیدج  ماهس  ندرک  هضرع  زا  لبق  دیاب  ماع  یماهس  یاه  تکرش هدام ١٧٣ -
.دننک تفایرد  دیسر  میلست و  اه  تکرش

: دشاب ریز  تاکن  رب  لمتشم  هدیسر و  تکرش  زاجم  یاضما  ناگدنراد  یاضما  هب  دیاب  هدام ١٧٣  رد  روکذم  یسیون  هریذپ  هیمالعا  حرط  هدام ١٧۴ -
.تکرش تبث  هرامش  مان و  - ١

.نآ یاه  تیلاعف عون  تکرش و  عوضوم  - ٢
.نآ بعش  یناشن  دشاب  هتشاد  یبعش  تکرش  هک  یتروص  رد  تکرش و  یلصا  زکرم  - ٣

.نآ تدم  ءاضقنا  خیرات  دشاب  هدش  لیکشت  دودحم  تدم  یارب  تکرش  هک  یتروص  رد  - ۴
.هیامرس شیازفا  زا  لبق  تکرش  هیامرس  غلبم  - ۵

.نآ تازایتما  دادعت و  دشاب  هدش  رشتنم  زاتمم  ماهس  رگا  - ۶
.تکرش لماعریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  لماک  تیوه  - ٧

.یمومع عماجم  رد  ماهس  نابحاص  یأر  قح  روضح و  طیارش  - ٨
.هیفصت زا  دعب  ییاراد  میسقت  هتخودنا و  لیکشت  دوس و  میسقت  هب  عجار  همانساسا  تاررقم  - ٩

.مهس هب  هضرق  قاروا  لیدبت  طیارش  تلهم و  تسا و  هدرک  رشتنم  تکرش  هک  مهس  هب  لیدبت  لباق  هضرق  قاروا  دادعت  غلبم و  - ١٠
.نآ هب  طوبرم  تانیمضت  تسا و  هدرک  رشتنم  تکرش  هک  یا  هضرق قاروا  رگید  عاونا  هدشن  تخادرپزاب  غلبم  - ١١

.تسا هدش  نیمضت  تکرش  طسوت  هک  ثلاث  صاخشا  نوید  غلبم  نینچمه  تکرش و  نوید  غلبم  - ١٢
.هیامرس شیازفا  غلبم  -١٣

.دنا هدرک دهعت  دوخ  مدقت  قح  زا  هدافتسا  اب  ماهس  نابحاص  هک  یدیدج  ماهس  عون  دادعت و  - ١۴
.یسیون هریذپ  تلهم  همتاخ  عورش و  خیرات  - ١۵

.مهس شزرا  هفاضا  غلبم  دروم  بسح  دوش و  دهعت  دیاب  هک  یماهس  عون  یمسا و  غلبم  - ١۶
.دوش دهعت  دیاب  یسیون  هریذپ  ماگنه  هک  یماهس  دادعت  لقادح  - ١٧

.دوش هتخادرپ  نآ  رد  دیاب  مزال  هوجو  هک  یا  هدرپس باسح  تاصخشم  کناب و  مان  - ١٨
.دوش یم رشن  نآ  رد  تکرش  یاه  یهگآ اه و  هیعالطا هک  یراشتنالاریثک  همانزور  مان  رکذ  - ١٩

هب دیدج  ماهـس  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  حرط  همیمـض  هب  دـیاب  تسا  هدیـسر  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  هک  تکرـش  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  نیرخآ  هدام ١٧۵ -
هریذـپ هیمالعا  حرط  رد  دـیاب  هتکن  نیا  دـشاب  هدرکن  میظنت  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  عقوم  نآ  ات  تکرـش  هک  یتروص  رد  ددرگ و  میلـست  اه  تکرـش تبث  عجرم 

.دوش دیق  یسیون 
هریذپ هیمالعا  راشتنا  هزاجا  ینوناق  تاررقم  اب  اهنآ  تاجردنم  قیبطت  نآ و  مئامـض  یـسیون و  هریذـپ  هیمالعا  حرط  لوصو  زا  سپ  اه  تکرـش تبث  عجرم  هدام ١٧۶ -

.دومن دهاوخ  رداص  ار  دیدج  ماهس  یسیون 
راشتنالاریثک همانزور  ود  رد  ًالقا  ددرگ  یم رـشن  نآ  رد  تکرـش  یاه  یهگآ هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رب  هوالع  دیاب  دیدج  مهـس  یـسیون  هریذـپ  هیمالعا  هدام ١٧٧ -

هک دوش  دیق  دیاب  یـسیون  هریذـپ  هیمالعا  رد  .دوش  هداد  رارق  نادـنمقالع  دـید  ضرعم  رد  دـیآ  یم لمع  هب  نآ  دزن  رد  ماهـس  دـهعت  هک  یکناب  رد  زین  دوش و  یهگآ  رگید 
هعجارم یارب  تکرـش  زکرم  رد  اـه و  تکرـش تبث  عـجرم  دزن  رد  تسا  هدیـسر  یموـمع  عـمجم  بیوـصت  هب  هک  تکرـش  ناـیز  دوـس و  باـسح  هماـنزارت و  نـیرخآ 

.تسا هدامآ  نادنمقالع 
ار ماهـس  دهعت  هقرو  هعجارم و  کناب  هب  دشاب  رتمک  هام  ود  زا  دیابن  تسا و  هدش  نیعم  دیدج  ماهـس  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  رد  هک  یتلهم  فرظ  نارادـیرخ  هدام ١٧٨ -

.درک دنهاوخ  تفایرد  دیسر  هیدأت و  دوش  هتخادرپ  دیاب  هک  ار  یغلبم  هدرک و  ءاضما 
.دمآ دهاوخ  لمع  هب  دشاب  ریز  تاکن  لماش  دیاب  هک  مهس  دیرخ  دهعت  هقرو  بجوم  هب  دیدج  ماهس  یسیون  هریذپ  هدام ١٧٩ -

.تکرش تبث  هرامش  یلصا و  زکرم  عوضوم و  مان و  - ١
.هیامرس شیازفا  زا  لبق  تکرش  هیامرس  - ٢

.هیامرس شیازفا  غلبم  - ٣
.نآ رودص  عجرم  دیدج و  ماهس  یسیون  هریذپ  هیمالعا  راشتنا  هزاجا  خیرات  هرامش و  - ۴

.نآ یمسا  غلبم  دوش و  یم عقاو  دهعت  دروم  هک  یماهس  عون  دادعت و  - ۵
.دوش یم هتخادرپ  نآ  رد  مهس  یاهب  هک  یباسح  هرامش  کناب و  مان  - ۶

.یسیون هریذپ  لماک  یناشن  تیوه و  - ٧
.تسا مکاح  زین  دیدج  مهس  دیرخ  دهعت  دروم  رد  نوناق  نیا  داوم ١۴ و ١۵  تاررقم  هدام ١٨٠ -

هب هام  کی  ات  رثکادح  هریدم  تأیه  هدش  دیدمت  تدم  یاضقنا  زا  دـعب  دـیدمت  تروص  رد  تسا و  هدـش  نیعم  یـسیون  هریذـپ  یارب  هک  یتلهم  نتـشذگ  زا  سپ  هدام ١٨١ -
عالطا اه  تکرـش تبث  عجرم  هب  یهگآ  تبث و  تهج  ار  بتارم  مالعا و  نییعت و  ار  ناگدـننک  دـهعت  زا  کی  ره  ماهـس  دادـعت  هدرک و  یگدیـسر  ناسیون  هریذـپ  تادـهعت 

.داد دهاوخ 
ره ماهس  دادعت  نییعت  نمض  تسا  فلکم  هریدم  تأیه  دشاب  هیامرس  شیازفا  نازیم  زا  شیب  هدش  یرادیرخ  ماهس  رادقم  یسیون  هریذپ  قاروا  هب  یگدیسر  زا  سپ  هاگ  ره 

.دهدب طوبرم  کناب  هب  ار  هدش  یرادیرخ  هفاضا  ماهس  هجو  دادرتسا  روتسد  رادیرخ ،
هب دـسرن  تبث  هب  اه  تکرـش تبث  عجرم  هب  هدام ١٧۴  رد  روکذم  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  حرط  میلـست  خیرات  زا  هام  هن  ات  تکرـش  هیامرـس  شیازفا  هاگ  ره  هدام ١٨٢ -

شیازفا تبث  مدع  زا  یکاح  یا  همان یهاوگ  تسا  هدش  میلست  نآ  هب  یسیون  هریذپ  هیمالعا  حرط  هک  تکرش  تبث  عجرم  دیدج  ماهس  ناسیون  هریذپ  زا  کی  ره  تساوخرد 
هب دنا  هدرک یـسیون  هریذپ  ار  دیدج  ماهـس  هک  یـصاخشا  ات  دراد  یم لاسرا  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ  رد  هوجو  هیدأت  ماهـس و  دـهعت  هک  یکناب  هب  رداص و  تکرـش  هیامرس 

هدهع هب  دـشاب  هدـش  دـهعت  ای  تخادرپ  تکرـش  هیامرـس  شیازفا  یارب  هک  یا  هنیزه هنوگ  ره  تروص  نیا  رد  .دـنراد  درتسم  ار  دوخ  یتخادرپ  هوجو  هعجارم و  کناب 
.دریگ یم رارق  تکرش 
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: دوب دهاوخ  یفاک  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  ریز  کرادم  همیمض  هب  همانراهظا  میلست  طقف  صاخ  یماهس  یاه  تکرش هیامرس  شیازفا  تبث  یارب  هدام ١٨٣ -
تأیه هسلج  تروص  ریخا  تروص  رد  تسا و  هداد  هریدم  تأیه  هب  ار  نآ  هزاجا  ای  هدومن  بیوصت  ار  هیامرس  شیازفا  هک  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هسلج  تروص  - ١

.تسا هداد  رارق  بیوصت  دروم  ار  هیامرس  شیازفا  هک  هریدم 
.تسا هدیدرگ  رشن  نآ  رد  نوناق  نیا  هدام ١۶٩  رد  روکذم  یهگآ  هک  یا  همانزور زا  هخسن  کی  - ٢

.دوش دیق  همانراهظا  رد  نآ  تابجوم  تازایتما و  حرش  دیاب  دشاب  هتشاد  یتازایتما  دیدج  ماهس  هک  یتروص  رد  دیدج و  ماهس  هیلک  شورف  رب  رعشم  همانراهظا  - ٣
عمجم بیوصت  هب  نوناق  نیا  هدام ٨٢  تیاعر  ای  هدیدرگ و  لیوحت  دقن  ریغ  تمسق  مامت  دیاب  دشاب  دقن  ریغ  تروص  هب  هیامرـس  شیازفا  زا  یتمـسق  هک  یتروص  رد  - ۴

تاررقم تیاعر  هدش و  لیکشت  دیدج  ماهس  ناسیون  هریذپ  تکرش و  ماهس  نابحاص  روضح  اب  دروم  نیا  رد  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  .دشاب  هدیسر  هداعلا  قوف یمومع 
هب دیاب  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هسلج  تروص  زا  هخسن  کی  دوب و  دهاوخ  یمازلا  دوش  یم طوبرم  دقن  ریغ  هدروآ  هب  هک  تمسق  نآ  رد  نوناق  نیا  تیاغل ٨١  داوم ٧٧ 

.دوش همیمض  هدام  نیا  رد  روکذم  همان  راهظا 
.دشاب هدیسر  هریدم  تأیه  ءاضعا  هیلک  ءاضما  هب  دیاب  هدام  نیا  رد  روکذم  یاه  همانراهظا هرصبت -

هب روبزم  هوجو  لاـقتنا  فیقوت و  نیمأـت و  .دوش  یرادـهاگن  یـصوصخم  هدرپـس  باـسح  رد  دـیاب  دوش  یم هیدأـت  هیامرـس  شیازفا  باـسح  هب  هک  یهوجو  هدام ١٨۴ -
.تسین نکمم  تکرش  یاه  باسح

بیوصت تکرش  زا  صاخشا  هدش  لاح  یدقن  تابلاطم  لیدبت  قیرط  زا  ار  تکرش  هیامرس  شیازفا  ماهس  نابحاص  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  هدام ١٨۵ -
دیدج ماهس  یسیون  هریذپ  هب  لیام  هک  یناراکبلط  طسوت  مهس  دیرخ  هقرو  ءاضما  اب  دش  دهاوخ  رداص  هیامرـس  شیازفا  هنوگ  نیا  هجیتن  رد  هک  یدیدج  ماهـس  دشاب  هدرک 

.دریگ یم ماجنا  دنشاب 
.دوش دیق  دیاب  هدام ١٧٩   « ٨ و «  « ٧ و «  « ۵ و «  « ٣ و «  « ٢ و «  « ١ یاهدنب « رد  جردنم  تاکن  هدام ١٨۵  رد  روکذم  مهس  دیرخ  هقرو  رد  هدام ١٨۶ -

یدقن تابلاطم  زا  یلماک  تروص  اه  تکرش تبث  عجرم  رد  هیامرس  شیازفا  ندیناسر  تبث  هب  عقوم  رد  دیاب  یسیون  هریذپ  ماجنا  زا  سپ  هدام ١٨۵  دروم  رد  هدام ١٨٧ -
ناسرزاب هک  تابلاطم  هنوگ  نآ  هیفـصت  زا  یکاح  کرادم  دانـسا و  تشونور  همیمـض  هب  تسا  هدش  لیدبت  تکرـش  ماهـس  هب  هک  ار  سیون  هریذـپ  ناراکناتـسب  هدـش  لاح 

هدش یرادیرخ  ماهس  نیا  هیلک  هک  نیا  رب  رعشم  هریدم  تأیه  همان  راهظا  هداعلا و  قوف یمومع  عمجم  هسلج  تروص  هارمه ب  دنـشاب  هدرک  دییأت  ار  نآ  تحـص  تکرش 
.دوش میلست  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  تسا  هدش  تفایرد  نآ  یاهب  و 

ماهس زین  دوش و  تخادرپ  ًادقن  دیاب  هیامرس  شیازفا  هیلک  دریگ  یم تروص  دوجوم  ماهس  یمـسا  غلبم  ندرب  الاب  قیرط  زا  هیامرـس  شیازفا  هک  یدروم  رد  هدام ١٨٨ -
.دوش رتاهت  ای  هتخادرپ  ًالک  دروم  بسح  رب  یسیون  هریذپ  ماگنه  دیاب  دوش  یم رداص  هیامرس  شیازفا  لابق  رد  هک  یدیدج 

هیامرـس شهاک  دروم  رد  هریدم  تأیه  داهنـشیپ  هب  دـناوت  یم تکرـش  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هدام ١۴١  رد  روکذـم  هیامرـس  یرابجا  شهاک  رب  هوـالع  هدام ١٨٩ -
لقادح زا  تکرش  هیامرس  دوشن و  دراو  یا  همطل ماهس  نابحاص  قوقح  یواست  هب  هیامرس  شهاک  رثا  رب  هکنآ  رب  طورشم  دنک  میمـصت  ذاختا  یرایتخا  روط  هب  تکرش 

.ددرگن رتمک  نوناق  نیا  هدام ۵  رد  ررقم 
تبسن هب  ماهس  یمسا  یاهب  شهاک  قیرط  زا  هیامرس  یرایتخا  شهاک  دریگ و  یم تروص  ماهس  یمسا  غلبم  ای  دادعت  شهاک  قیرط  زا  هیامرس  یرابجا  شهاک  هرصبت – 

.دریگ یم ماجنا  نآ  بحاص  هب  مهس  ره  هتفای  شهاک  غلبم  در  یواستم و 
میلست تکرش  ناسرزاب  ای  سرزاب  هب  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  لیکشت  زا  لبق  زور  جنپ  لهچ و  لقادح  دیاب  هیامرـس  شهاک  هب  عجار  هریدم  تأیه  داهنـشیپ  هدام ١٩٠ -

.ددرگ
یمومع عمجم  عقوم  نآ  ات  رگا  نایرج و  رد  یلام  لاس  ودب  زا  تکرش  روما  هرابرد  یشرازگ  لماش  نینچمه  هیامرس و  شهاک  موزل  هیجوت  نمضتم  دیاب  روبزم  داهنشیپ 

.دشاب لبق  یلام  لاس  یادتبا  زا  تکرش  عضو  زا  یکاح  دشاب  هتفرگن  میمصت  لبق  یلام  لاس  یاه  باسح هب  تبسن 
دهاوخ میلست  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هب  یـشرازگ  یط  ار  دوخ  رظن  هداد و  رارق  یگدیـسر  دروم  ار  هریدم  تأیه  داهنـشیپ  تکرـش  ناسرزاب  ای  سرزاب  هدام ١٩١ -

.تفرگ دهاوخ  میمصت  سرزاب  شرازگ  عامتسا  زا  سپ  یمومع  عمجم  دومن و 
یمـسر و همانزور  رد  هام  کی  فرظ  رثکادـح  شهاک ، هرابرد  ار  یمومع  عمجم  میمـصت  دـیاب  هیامرـس  یراـیتخا  شهاـک  هب  مادـقا  زا  لـبق  هریدـم  تأـیه  هدام ١٩٢ -

.دنک یهگآ  ددرگ  یم رشن  نآ  رد  تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ هک  یراشتنالاریثک  همانزور 
یهگآ نیرخآ  رـشن  خـیرات  زا  لبق  اهنآ  بلط  اشنم  هک  یناراکناتـسب  ای  هضرق و  قاروا  ناگدـنراد  زا  کی  ره  تکرـش ، هیامرـس  یرایتخا  شهاک  دروم  رد  هدام ١٩٣ -

.دننک میدقت  هاگداد  هب  تکرش  هیامرس  شهاک  هب  تبسن  ار  دوخ  ضارتعا  یهگآ  نیرخآ  رشن  خیرات  زا  هام  ود  فرظ  دنناوت  یم دشاب  هدام ١٩٢  رد  روکذم 
رظن هب  هک  یا  هقیثو ضرتعم  بلط  تخادرپ  نیمأت  تهج  تکرش  دوش و  صیخشت  دراو  هیامرس  شهاک  هب  تبسن  ضارتعا  هاگداد  رظن  هب  هک  یتروص  رد  هدام ١٩۴ -

.داد دهاوخ  نآ  تخادرپ  هب  مکح  هاگداد  هدش و  لاح  نید  نآ  تروص  نیا  رد  دراپسن  دشاب  یفاک  هاگداد 
هیامرس شهاک  زا  تکرـش  هاگداد ، یعطق  مکح  یارجا  همتاخ  ات  دشاب  هدش  یـضارتعا  هک  یتروص  رد  نینچمه  هدام ١٩٣ و  رد  روکذـم  هام  ود  تلهم  رد  هدام ١٩۵ -

.تسا عونمم 
نابحاص هیلک  عالطا  هب  یا  هیعالطا یط  ار  بتارم  دیاب  تکرـش  هریدـم  تأیه  مهـس ، ره  هتفای  شهاک  غلبم  در  تکرـش و  ماهـس  یمـسا  یاهب  شهاک  یارب  هدام ١٩۶ -
طسوت مان  اب  ماهس  نابحاص  یارب  دوش و  رشتنم  ددرگ  یم رشن  نآ  رد  تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رد  دیاب  تکرش  هیعالطا  .دناسرب  ماهس 

.ددرگ لاسرا  یشرافس  تسپ 
: دشاب ریز  تاکن  رب  لمتشم  دیاب  هدام ١٩۶  رد  روکذم  هیعالطا  هدام ١٩٧ -

.تکرش یلصا  زکارم  یناشن  مان و  - ١
.هیامرس شهاک  دروم  رد  میمصت  ذاختا  زا  لبق  تکرش  هیامرس  غلبم  - ٢

.شهاک زا  سپ  مهس  ره  یمسا  یاهب  ای  دبای  یم شهاک  نازیم  نآ  هب  مهس  ره  هک  یغلبم  - ٣
.دریگ یم ماجنا  تخادرپزاب  نیا  نآ  رد  هک  یلحم  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  مهس  ره  هتفای  شهاک  غلبم  تخادرپزاب  یارب  هک  یتلهم  تخادرپ و  هوحن  - ۴

.تسا عونمم  تکرش  نامه  طسوت  تکرش  ماهس  دیرخ  هدام ١٩٨ -
هیفصت لالحنا و  شخب ٩ -

: دوش یم لحنم  ریز  دراوم  رد  یماهس  تکرش  هدام ١٩٩ -
.دشاب هدش  نکمم  ریغ  نآ  ماجنا  ای  هداد  ماجنا  تسا  هدش  لیکشت  نآ  یارب  هک  ار  یعوضوم  تکرش  هک  یتقو  - ١
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.دشاب هدش  دیدمت  ءاضقنا  زا  لبق  تدم  هک  نیا  رگم  دشاب  هدش  یضقنم  تدم  نآ  هدیدرگ و  لیکشت  نیعم  تدم  یارب  تکرش  هک  یتروص  رد  - ٢
.یگتسکشرو تروص  رد  - ٣

.دهدب تکرش  لالحنا  هب  یأر  یتلع  ره  هب  ماهس  نابحاص  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هک  عقوم  ره  رد  - ۴
.هاگداد یعطق  مکح  رودص  تروص  رد  - ۵

.تسا یگتسکشرو  هب  طوبرم  تاررقم  عبات  یگتسکشرو  تروص  رد  تکرش  لالحنا  هدام ٢٠٠ -
.دهاوخب هاگداد  زا  ار  تکرش  لالحنا  دناوت  یم عفنیذ  ره  ریز  دراوم  رد  هدام ٢٠١ -

تکرش یاه  تیلاعف هک  یتروص  رد  زین  دشاب و  هتفرگن  تروص  نآ  عوضوم  ماجنا  تهج  یمادقا  چیه  تکرش  ندیـسر  تبث  هب  زا  سپ  لاس  کی  ات  هک  یتروص  رد  - ١
.دشاب هدش  فقوتم  لاس  کی  زا  شیب  تدم  رد 

هدشن لیکـشت  تسا  هدرک  نییعت  همانـساسا  هک  یخیرات  زا  هام  هد  ات  یلام  یاه  لاس زا  کی  ره  یاه  باسح هب  یگدیـسر  یارب  هنالاس  یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  - ٢
.دشاب

.دشاب هدنام  یدصتم  الب  هام  شش  رب  دئاز  یتدم  یط  تکرش  لماع  ریدم  تمس  نینچمه  هریدم و  تأیه  یاضعا  زا  یضعب  ای  مامت  تمس  هک  یتروص  رد  - ٣
هب یأر  ای  دوشن و  لیکـشت  تکرـش  لالحنا  مالعا  تهج  ماهـس  نابحاص  هداـعلا  قوف یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  هدام ١٩٩  ود » و « کـی » یاهدـنب « دروم  رد  - ۴

.دهدن تکرش  لالحنا 
مادـقا تیحالـص  نوناق  نیا  همانـساسا و  قبط  هک  یعجارم  هب  دروم  بسح  رب  هلـصافالب  هاگداد  هداـم ٢٠١  هس » و « ود » و « کـی » یاهدـنب « دروم  رد  هدام ٢٠٢ -

.دنیامن مادقا  لالحنا  تابجوم  عفر  رد  ات  دهد  یم دنکن  زواجت  هام  شش  زا  رثکادح  هک  یبسانتم  تلهم  دنراد 
.دهد یم تکرش  لالحنا  هب  مکح  هاگداد  دوشن  عفر  لالحنا  تابجوم  ررقم  تلهم  فرظ  هک  یتروص  رد 

یگتـسکشرو هب  طوبرم  تاررقم  عباـت  هک  یگتـسکشرو  دروـم  رد  رگم   ، دریگ یم ماـجنا  نوناـق  نیا  تاررقم  تیاـعر  اـب  یماهـس  تکرـش  روـما  هیفـصت  هدام ٢٠٣ -
.دشاب یم

هتشاد ررقم  یرگید  یبیترت  دهد  یم لالحنا  هب  یأر  هک  یا  هداعلا قوف یمومع  عمجم  ای  تکرـش  همانـساسا  هکنآ  رگم  تسا  تکرـش  ناریدم  اب  هیفـصت  رما  هدام ٢٠۴ -
.دشاب

زا ار  هیفـصت  ریدم  نییعت  دراد  قح  عفنیذ  ره  دنکن  لمع  دوخ  فیاظو  هب  یلو  هدش  نییعت  ای  دـشاب  هدـشن  نییعت  هیفـصت  ریدـم  تلع  ره  هب  هک  یتروص  رد  هدام ٢٠۵ -
دهاوخ نییعت  تکرش  لالحنا  مکح  رودص  نمـض  هاگداد  ار  هیفـصت  ریدم  دریگ  یم تروص  هاگداد  مکح  بجوم  هب  تکرـش  لالحنا  هک  زین  یدراوم  رد  .دهاوخب  هاگداد 

.دومن
ناریدم ای  ریدم  مان  دوش و  رکذ  هیفصت » لاح  رد   » ترابع اج  همه  تکرش  مان  لابند  رد  دیاب  دوش و  یم بوسحم  هیفصت  لاح  رد  لالحنا  ضحم  هب  تکرش  هدام ٢٠۶ -

.ددرگ دیق  تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ قاروا و  هیلک  رد  هیفصت 
یناشن هاگداد  مکح  ای  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  میمصت  بجوم  هب  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  تکرش  یلـصا  زکرم  یناشن  نامه  هیفـصت  ناریدم  ای  ریدم  یناشن  هدام ٢٠٧ -

.دشاب هدش  نییعت  یرگید 
یاهراک نداد  همتاخ  هب  فظوم  هیفـصت  ناریدم  دنام و  دهاوخ  یقاب  هیفـصت  هب  طوبرم  روما  ماجنا  تهج  تکرـش  یقوقح  تیـصخش  هیفـصت  رما  همتاخ  ات  هدام ٢٠٨ -
هیفـصت ناریدم  دوش  مزال  یدیدج  تالماعم  تکرـش  تادهعت  یارجا  یارب  هاگ  ره  دنـشاب و  یم تکرـش  ییاراد  میـسقت  تابلاطم و  لوصو  تادهعت و  یارجا  یراج و 

.داد دنهاوخ  ماجنا 
هیفصت ناریدم  فرط  زا  زور  جنپ  تدم  فرظ  دیاب  نوناق  نیا  هدام ٢٠٧  تیاعر  اب  اهنآ  یناشن  هیفصت و  ناریدم  ای  ریدم  یماسا  لالحنا و  هب  عجار  میمصت  هدام ٢٠٩ -
تکرـش هب  طوبرم  یاه  یهگآ اه و  هیعالطا هک  یراشتنالاریثک  همانزور  یمـسر و  همانزور  رد  مومع  عالطا  یارب  تبث  زا  سپ  ات  دوش  مـالعا  تکرـش  تبث  عجرم  هب 

زا لبق  یداع  یمومع  عمجم  نیرخآ  طسوت  هک  تسا  یراشتنالاریثک  هماـنزور  راـشتنالاریثک  هماـنزور  زا  روظنم  هیفـصت  تدـم  رد  .دوش  یهگآ  ددرگ  یم رـشن  نآ  رد 
.تسا هدش  نییعت  لالحنا 

.تسا رثا  الب  ثلاث  صاخشا  هب  تبسن  دشاب  هدشن  نالعا  هدیسرن و  تبث  هب  هک  مادام  تکرش  لالحنا  هدام ٢١٠ -
رتافد و لاوما و  هیلک  دیاب  هیفصت  ناریدم  .دوش  یم عورش  تکرش  هیفصت  هتفای و  همتاخ  تکرش  ناریدم  تارایتخا  هیفصت  ناریدم  ای  ریدم  نییعت  خیرات  زا  هدام ٢١١ -

.دنوش راد  هدهع ار  تکرش  هیفصت  رما  هلصافالب  هتفرگ  لیوحت  ار  تکرش  هب  طوبرم  دانسا  قاروا و 
قح یرواد و  هب  عاجرا  یوعد و  حرط  قیرط  زا  یتح  هیفصت  رما  تهج  ار  مزال  تارایتخا  هیلک  هدوب و  هیفصت  لاح  رد  تکرـش  هدنیامن  هیفـصت  ناریدم  هدام ٢١٢ -

.تسا نکی  مل  ناک  لطاب و  هیفصت  ناریدم  تارایتخا  ندرک  دودحم  .دنیامن  نییعت  لیکو  یواعد  زا  عافد  یواعد و  حرط  یارب  دنناوت  یم دنشاب و  یم اراد  شزاس 
لقن ره  .تسا  عونمم  مراهچ  هجرد  ات  مود  لوا و  هقبط  زا  اهنآ  باقرا  هب  ای  هیفصت و  ناریدم  ای  ریدم  هب  ًاضعب  ای  ًالک  هیفصت  لاح  رد  تکرش  ییاراد  لاقتنا  هدام ٢١٣ -

.دوب دهاوخ  لطاب  دریگ  ماجنا  هدام  نیا  دافم  فالخ  رب  هک  یلاقتنا  و 
ناریدم ای  ریدم  دشاب  هتفاین  همتاخ  هیفصت  رما  هیفصت  ناریدم  تیرومأم  نایاپ  ات  رگا  .دنک  زواجت  لاس  ود  زا  دیابن  هیفـصت  ناریدم  ای  ریدم  تیرومأم  تدم  هدام ٢١۴ -

نایاپ تهج  هک  ار  یریبادت  دنناد و  یم مزال  هیفصت  رما  هب  نداد  همتاخ  یارب  هک  ار  یفاضا  تلهم  ترکش  روما  هیفصت  نتفاین  همتاخ  تاهج  للع و  رکذ  اب  دیاب  هیفـصت 
.دنوش راتساوخ  ار  دوخ  تیرومأم  تدم  دیدمت  هدیناسر  ماهس  نابحاص  یمومع  عمجم  عالطا  هب  دنا  هتفرگ رظن  رد  هیفصت  رما  هب  نداد 

.دوب دهاوخ  هاگداد  اب  هدام ٢١۴  رد  جردنم  طیارش  تیاعر  اب  نانآ  تیرومأم  تدم  دیدمت  دنشاب  هدش  نییعت  هاگداد  طسوت  هیفصت  ناریدم  ای  ریدم  هاگ  ره  هدام ٢١۵ -
.دنشاب یم لزع  لباق  تسا  هدرک  باختنا  ار  نانآ  هک  یعجرم  نامه  طسوت  هیفصت  ناریدم  ای  ریدم  هدام ٢١۶ -

رد هک  یتافیرشت  طیارش و  تیاعر  اب  ار  تکرش  ماهس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  هلاس  همه  دیاب  هیفصت  ناریدم  تسا  هتفاین  همتاخ  هیفصت  رما  هک  مادام  هدام ٢١٧ -
یـشرازگ همیمـض  هب  ار  دوخ  تایلمع  نایز  دوس و  باسح  هماـنزارت و  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  ییاراد  تروص  هدرک  توعد  تسا  هدـش  ینیب  شیپ همانـساسا  نوناـق و 

.دننک میلست  روکذم  یمومع  عمجم  هب  دنا  هداد ماجنا  عقوم  نآ  ات  هک  یلامعا  زا  یکاح 
هب دیاب  رظان  دشاب  هدش  نیعم  رظان  دنچ  ای  کی  هیفصت ، هرود  یارب  ماهس  نابحاص  یمومع  عمجم  میمصت  ای  تکرـش  همانـساسا  بجوم  هب  هک  یتروص  رد  هدام ٢١٨ -

.دنک میلست  ماهس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  هب  ار  دوخ  شرازگ  هدرک  یگدیسر  هیفصت  ناریدم  تایلمع 
هب فلکم  رظان  دننکن  لمع  فیلکت  نیا  هب  هیفـصت  ناریدم  هاگ  ره  .تسا  هیفـصت  ناریدم  هدهع  هب  دراوم  هیلک  رد  یمومع  عماجم  توعد  هیفـصت  تدم  رد  هدام ٢١٩ -
هب مکح  عفنیذ  ره  یاضاقت  هب  هاگداد  دـشاب  هدـشن  نیعم  ای  ینیب  شیپ رظان  ای  دـنکن  لمع  دوخ  فیلکت  هب  زین  رظان  هک  یتروص  رد  دوب و  دـهاوخ  یمومع  عمجم  توعد 

.داد دهاوخ  یمومع  عمجم  لیکشت 
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.دننک عالطا  بسک  هیفصت  تدم  رد  اه  باسح تایلمع و  زا  تکرش  لالحنا  زا  لبق  نامز  دننام  دنراد  قح  ماهس  نابحاص  هدام ٢٢٠ -
دوش و تیاعر  دیاب  لالحنا  زا  لبق  نامز  دننام  عماجم  تیرثکا  باصن و  دح  طیارش  یمومع و  عماجم  لیکشت  توعد و  هب  عجار  تاررقم  هیفصت  تدم  رد  هدام ٢٢١ -
هب طوبرم  یاه  یهگآ اه و  هیعالطا هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رد  دـیاب  دـننک  یم رـشتنم  ماهـس  نابحاص  یارب  هیفـصت  ناریدـم  هک  یا  هیعـالطا هماـنتوعد و  هنوگ  ره 

.دوش رشتنم  ددرگ  یم جرد  نآ  رد  تکرش 
یمومع عمجم  هاگ  ره  دنـشاب  یم دوخ  یاهراک  شرازگ  میلـست  یمومع و  عماـجم  توعد  هب  فلکم  هیفـصت  ناریدـم  نوناـق  نیا  بجوم  هب  هک  یدراوم  رد  هدام ٢٢٢ -

دیاب هیفـصت  ناریدم  دریگب ، میمـصت  دناوتن  هدش و  لیکـشت  هک  نیا  ای  ددرگن و  لیکـشت  یلو  هدش  توعد  نوناق  نیا  رد  ررقم  تافیرـشت  تیاعر  اب  هبترم  ود  رظن  دروم 
جرد نآ  رد  تکرـش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ اـه و  هیعـالطا هک  یراـشتنالاریثک  هماـنزور  رد  ار  نوناـق  نیا  هداـم ٢١٧  رد  ررقم  یاـه  باـسح تروص  دوخ و  شرازگ 

.دننک رشتنم  نارادماهس  مومع  عالطا  یارب  ددرگ  یم
قوقح هکنآ  طرـش  هب  دوش  یم میـسقت  ماهـس  تبـسن  هب  ماهـس  ناـبحاص  نیب  تسین  جاـیتحا  دروم  هیفـصت  تدـم  رد  هک  تکرـش  یدـقن  ییاراد  زا  تمـسق  نآ  هدام ٢٢٣ -

.دشاب هدش  عوضوم  تسا  هدیسرن  نآ  هیدأت  دعوم  زونه  هک  ینوید  لداعم  ظوحلم و  ناراکناتسب 
دازام دیسر و  دهاوخ  نارادماهس  هب  ماهس  یمسا  غلبم  تخادرپزاب  فرصم  هب  ًاودب  تکرش  ییاراد  نوید ، هیلک  هیدأت  تادهعت و  ماجنا  هیفصت و  متخ  زا  سپ  هدام ٢٢۴ -

.دش دهاوخ  میسقت  نارادماهس  نیب  ماهس  تبسن  هب  دشاب  تکاس  همانساسا  هک  یتروص  رد  تکرش و  همانساسا  رد  ررقم  بیترت  هب 
هس ًالبق  ناراکناتسب  توعد  هیفصت و  عورش  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  نآ  زا  سپ  هاوخ  هیفصت و  تدم  رد  هاوخ  ماهـس  نابحاص  نیب  تکرـش  ییاراد  میـسقت  هدام ٢٢۵ -
هدش یهگآ  ددرگ  یم جرد  نآ  رد  تکرش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ اه و  هیعالطا هک  یراشتنالاریثک  همانزور  یمـسر و  همانزور  رد  هام  کی  هلـصاف  هب  هبترم  ره  هبترم و 

.دشاب هتشذگ  یهگآ  نیلوا  راشتنا  خیرات  زا  هام  شش  لقاال  و 
.دنا هدرکن تفایرد  ار  دوخ  بلط  هک  داد  دهاوخ  رارق  یناراکناتسب  تراسخ  لوئسم  ار  هیفصت  ناریدم  هدام ٢٢۵  زا  فلخت  هدام ٢٢۶ -

یمـسر و همانزور  رد  هدیـسر و  تبث  هب  ات  دـنراد  مالعا  اه  تکرـش تبث  عجرم  هب  ار  بتارم  هیفـصت  متخ  زا  سپ  هام  کی  فرظ  دـنفلکم  هیفـصت  ناریدـم  هدام ٢٢٧ -
یتراجت تبث  رتفد  اه و  تکرـش تبث  رتفد  زا  تکرـش  مان  دوش و  یهگآ  ددرگ  یم جرد  نآ  رد  تکرـش  هب  طوبرم  یاه  یهگآ اه و  هیعـالطا هک  یراـشتنالاریثک  هماـنزور 

.ددرگ فذح 
تروص عیدوت و  ناریا  یاه  کناب زا  یکی  دزن  یـصوصخم  باسح  رد  تسا  هدـنام  یقاب  هک  ار  یهوجو  دـیاب  هیفـصت  ناریدـم  هیفـصت  متخ  مـالعا  زا  سپ  هدام ٢٢٨ -

صاخشا عالطا  هب  هدام  نامه  رد  روکذم  یهگآ  یط  ار  بتارم  میلست و  کناب  نآ  هب  زین  دنا  هدرکن ءافیتسا  ار  دوخ  قوقح  هک  ار  یماهس  نابحاص  ناراکناتسب و  یماسا 
هدنام یقاب  کناب  رد  هک  هوجو  زا  غلبم  ره  هیفصت  متخ  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  لاس  هد  ءاضقنا  زا  سپ  .دننک  هعجارم  کناب  هب  دوخ  بلط  نتفرگ  یارب  ات  دنناسرب  عفنیذ 

.دش دهاوخ  لقتنم  تلود  هنازخ  هب  لحم  ناتسرهش  ناتسداد  عالطا  اب  کناب  فرط  زا  هدوب و  بحاص  الب  لام  مکح  رد  دشاب 
مالعا نراقم  دیاب  هیفصت  ناریدم  روظنم  نیا  هب  دنامب  ظوفحم  هیفصت  متخ  مالعا  خیرات  زا  لاس  هد  ات  دیاب  هدش  هیفصت  تکرش  کرادم  دانسا و  ریاس  رتافد و  هدام ٢٢٩ -
هدامآ عفنیذ  صاخشا  هعجارم  یارب  یرادهگن و  ات  دنهد  لیوحت  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  زین  ار  روکذم  کرادم  دانسا و  رتافد و  اه  تکرـش تبث  عجرم  هب  هیفـصت  متخ 

.دشاب
دوخ و یافعتسا  مالعا  تهج  ار  تکرش  ماهس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  دیاب  دشاب  هتشاد  ار  دوخ  تمس  زا  افعتسا  دصق  هیفـصت  ریدم  هک  یتروص  رد  هدام ٢٣٠ -

طسوت هیفصت  ریدم  هاگ  ره  زین  دنک و  باختنا  ار  یدیدج  هیفصت  ریدم  دناوتن  ای  دوشن  لیکشت  روبزم  یداع  یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  .دیامن  توعد  نیشناج  نییعت 
یافعتسا لاح  ره  رد  .دهاوخب  هاگداد  زا  ار  دیدج  هیفصت  ریدم  نییعت  دنک و  مالعا  هاگداد  هب  ار  دوخ  یافعتسا  دصق  هک  تسا  فلکم  هیفصت  ریدم  دشاب  هدش  نییعت  هاگداد 
.تسا نکی  مل  ناک  دشاب  هدشن  یهگآ  تبث و  نوناق  نیا  هدام ٢٠٩  قبط  بتارم  هدشن و  باختنا  هدام  نیا  رد  روکذم  بیترت  هب  وا  نیشناج  هک  یماگنه  ات  هیفصت  ریدم 

عمجم طسوت  هتـسکشرو  ای  روجحم  ای  یفوتم  هیفـصت  ریدم  دنـشاب و  ددعتم  هیفـصت  ناریدم  رگا  هیفـصت  ریدـم  یگتـسکشرو  ای  رجح  ای  توف  تروص  رد  هدام ٢٣١ -
ای روجحم  ای  یفوتم  هیفـصت  ریدم  نیـشناج  باختنا  تهج  ار  تکرـش  یداع  یمومع  عمجم  دیاب  هدنام  یقاب  هیفـصت  ناریدم  ای  ریدم  دشاب  هدش  باختنا  تکرـش  یمومع 
ای دنک  باختنا  ار  هتسکشرو  ای  روجحم  ای  یفوتم  هیفصت  ریدم  نیشناج  دناوتن  ای  دوشن  لیکشت  روبزم  یداع  یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  دیامن و  توعد  هتسکشرو 

هیفـصت ریدم  نیـشناج  نییعت  دنفلکم  هدنام  یقاب  هیفـصت  ناریدم  ای  ریدم  دـشاب  هدـش  نییعت  هاگداد  طسوت  هتـسکشرو  ای  روجحم  ای  یفوتم  هیفـصت  ریدـم  هک  یتروص  رد 
.دنهاوخب هاگداد  زا  ار  هتسکشرو  ای  روجحم  ای  یفوتم 

تکرش یمومع  عمجم  طسوت  هیفصت  ریدم  هک  یتروص  رد  هیفصت  ریدم  یگتـسکشرو  ای  رجح  ای  توف  تروص  رد  دشاب  رفن  کی  هدهع  هب  ًارـصحنم  هیفـصت  رما  رگا 
روکذم هیفصت  ریدم  نیـشناج  نییعت  تهج  ار  تکرـش  ماهـس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  هک  دهاوخب  اه  تکرـش تبث  عجرم  زا  دناوت  یم عفنیذ  ره  دشاب  هدش  باختنا 

ای یفوتم  هیفصت  ریدم  هک  یتروص  رد  ای  دیامن  باختنا  ار  هیفصت  ریدم  نیـشناج  دناوتن  ای  ددرگن  لیکـشت  روبزم  یداع  یمومع  عمجم  هک  یتروص  رد  دیامن و  توعد 
.دهاوخب هاگداد  زا  ار  نیشناج  نییعت  دناوت  یم عفنیذ  ره  دشاب  هدش  نییعت  هاگداد  طسوت  هتسکشرو  ای  روجحم 

تکرش یاه  باسح شخب ١٠ -

باسح درکلمع و  باسح  همانزارت و  نینچمه  لاس و  نایاپ  رد  تکرـش ر  نوید  ییاراد و  تروص  یلام  یلاس  یاضقنا  زا  سپ  دیاب  تکرـش  هریدـم  تأیه  هدام ٢٣٢ -
زور تسیب  ًالقا  دیاب  هدام  نیا  رد  روکذم  دانسا  .دنک  میظنت  روبزم  یلام  لاس  یط  تکرش  یمومع  عضو  تیلاعف و  هرابرد  یشرازگ  همیمض  هب  ار  تکرش  نایز  دوس و 

.دوش هتشاذگ  ناسرزاب  رایتخا  رد  هنالاس  یداع  یمومع  عمجم  خیرات  زا  لبق 
تسا هتفر  راک  هب  نآ  زا  لبق  یلام  لاس  رد  هک  یبایزرا  یاه  شور لکش و  نامه  دیاب  تکرش  همانزارت  نایز و  دوس و  باسح  درکلمع و  باسح  میظنت  رد  هدام ٢٣٣ -
شور ود  ره  لکش و  ود  ره  هب  روکذم  دانسا  دیاب  دشاب  رظن  دروم  نآ  زا  لبق  لاس  یبایزرا  یاه  شور لکش و  رد  یرییغت  هک  یتروص  رد  نیا  دوجو  اب  دوش ، تیاعر 

.دریگب میمصت  یداهنشیپ  تارییغت  هب  تبسن  ناسرزاب  هریدم و  تأیه  شرازگ  هب  هجوت  اب  اهنآ و  هظحالم  اب  یمومع  عمجم  ات  ددرگ  میظنت  یبایزرا 
ای دنامن  یقاب  میسقت  لباق  دوس  اه  هتخودنا کالهتـسا و  عضو  زا  سپ  هکنآ  ولو  دوش  هتفرگ  رظن  رد  مزال  یاه  هتخودنا لاوما و  کالهتـسا  دیاب  همانزارت  رد  هدام ٢٣۴ -

.دشابن یفاک 
شهاـک ناربج  یارب  .ددرگ  روظنم  تاکالهتـسا  رد  دـیاب  رگید  لـلع  هب  هاوخ  ینف و  تارییغت  رثا  رب  هاوخ  لامعتـسا  هجیتن  رد  هاوخ  تباـث  ییاراد  شزرا  ندـمآ  نیئاـپ 

.ددرگ روظنم  مزال  هریخذ  دیاب  یلامتحا  یاه  هنیزه اه و  نایز ییاراد و  مالقا  ریاس  شزرا  یلامتحا 
.دوش هدروآ  همانزارت  لیذ  رد  غلبم  دیق  اب  دیاب  تسا  هدرک  نیمضت  ار  نآ  تکرش  هک  یتادهعت  هدام ٢٣۵ -

هنوگ نیا  هک  یخیرات  زا  لاس  جنپ  ات  رثکادح  دیاب  هیامرس  شیازفا  یاه  هنیزه .دوش  کلهتسم  دوس  هنوگ  ره  میـسقت  زا  لبق  دیاب  تکرـش  سیـسأت  یاه  هنیزه هدام ٢٣۶ -
دـشاب هدش  هتخورف  یمـسا  غلبم  زا  شیب  یتمیق  هب  دوش  یم رداص  هیامرـس  شیازفا  هجیتن  رد  هک  یدـیدج  ماهـس  هک  یتروص  رد  .دوش  کلهتـسم  هدـمآ  لمع  هب  اه  هنیزه
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.دومن کلهتسم  شزرا  هفاضا  نیا  لحم  زا  ناوت  یم ار  هیامرس  شیازفا  یاه  هنیزه
.ه هریخذ تاکالهتسا و  اه و  هنیزه هیلک  یاهنم  یلام  لاس  نامه  رد  لصاح  دمآرد  زا  تسا  ترابع  یلام  لاس  ره  رد  تکرش  صلاخ  دوس  هدام ٢٣٧ -

عوضوم ینوناق  هتخودنا  ناونع  هب  هدام ١۴٠  قبط  رب  نآ  متسیب  کی  لداعم  دیاب  لبق  یاه  لاس رد  هدراو  یاه  نایز عضو  زا  سپ  تکرـش  صلاخ  دوس  زا  هدام ٢٣٨ -
.تسا لطاب  هدام  نیا  فالخ  رب  میمصت  ره  .دوش 

ریاس هدام ٢٣٨ و  رد  روکذـم  ینوناق  هتخودـنا  لبق و  یلام  یاه  لاس یاه  نایز یاهنم  تکرـش  یلام  لاس  صلاخ  دوس  زا  تسا  تراـبع  میـسقت  لـباق  دوس  هدام ٢٣٩ -
.تسا هدشن  میسقت  هک  لبق  یاه  لاس میسقت  لباق  دوس  هوالع  هب  یرایتخا  یاه  هتخودنا

دوش میسقت  ماهس  نابحاص  نیب  دیاب  هک  ار  نآ  زا  یغلبم  دراد  دوجو  میسقت  لباق  دوس  هک  نیا  زارحا  یلام و  لاس  یاه  باسح بیوصت  زا  سپ  یمومع  عمجم  هدام ٢۴٠ -
.دومن دهاوخ  نییعت 

میمصت رد  تروص  نیا  رد  دوش  میسقت  ماهس  نابحاص  نیب  دراد  رایتخا  رد  تکرش  هک  ییاه  هتخودنا زا  یغلابم  هک  دریگب  میمصت  دناوت  یم یمومع  عمجم  نیا  رب  هوالع 
.ددرگ میسقت  تشادرب و  دیاب  اه  هتخودنا زا  کی  مادک  زا  رظن  دروم  غلابم  هک  دوش  دیق  ًاحیرص  دیاب  یمومع  عمجم 

رگا دوش و  یم نییعت  یمومع  عمجم  طسوت  میسقت  لباق  دوس  تخادرپ  هوحن  .دش  دهاوخ  یقلت  موهوم  عفانم  دوش  میـسقت  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  نودب  هک  یدوس  ره 
ماهس نابحاص  هب  دوس  تخادرپ  لاح  ره  رد  یلو  دومن  دهاوخ  نییعت  ار  تخادرپ  هوحن  هریدم  تأیه  دشاب  هتفرگن  یمیمصت  تخادرپ  هوحن  صوصخ  رد  یمومع  عمجم 

.دریذپ ماجنا  دوس  میسقت  هب  عجار  یمومع  عمجم  میمصت  زا  سپ  هام  تشه  فرظ  دیاب 
هب دوش  هتفرگ  رظن  رد  هریدم  تأیه  شاداپ  تهج  تسا  نکمم  هک  تکرش  یلام  لاس  صلاخ  دوس  زا  ینیعم  تبـسن  هدام ١٣۴  رد  ررقم  طیارش  تیاعر  اب  هدام ٢۴١ -

دصرد هد  زا  صاخ  یماهس  یاه  تکرش رد  دوش و  یم تخادرپ  ماهس  نابحاص  هب  لاس  نامه  رد  هک  یدوس  دصرد  جنپ  زا  ماع  یماهس  یاه  تکرش رد  دیابن  هجو  چیه 
.دنک زواجت  دوش  یم تخادرپ  ماهس  نابحاص  هب  لاس  نامه  رد  هک  یدوس 

.تسا رثا  الب  لطاب و  دشاب  هدام  نیا  دافم  اب  فلاخم  هک  یمیمصت  هنوگ  ره  همانساسا و  تاررقم 
.دنک همیمض  زین  ار  یمسر  نارادباسح  شرازگ  تکرش  همانزارت  نایز و  دوس و  یاه  باسح هب  هک  تسا  فلکم  هریدم  تأیه  ماع  یماهس  یاه  تکرـش رد  هدام ٢۴٢ -
موزل دروم  تاحیضوت  تکرش و  یاه  باسح تروص  دانسا و  رتافد و  هیلک  هک  دنیامن  یهاوگ  تکرش  یاه  باسح هرابرد  رظن  راهظا  رب  هوالع  دیاب  یمسر  نارادباسح 

.دهد یم ناشن  نشور  حیحص و  وحن  هب  ار  تکرش  یلام  عضو  هریدم  تأیه  فرط  زا  هدش  میظنت  همانزارت  نایز و  دوس و  یاه  باسح هتشاد و  رارق  اهنآ  رایتخا  رد 
رد دـشاب و  یم لاس ١٣۴۵  دنفـسا  بوصم  میقتـسم  یاه  تایلام نوناق  متفه  لصف  عوضوم  نارادـباسح  هداـم  نیا  رد  روکذـم  یمـسر  نارادـباسح  زا  روظنم  هرـصبت -
رد روکذم  نارادباسح  لماش  دوش  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  یارب  یرگید  ناونع  ای  دنک و  رییغت  یمـسر  نارادـباسح  باختنا  هوحن  طیارـش و  نوناق  بجوم  هب  هک  یتروص 

.دوب دهاوخ  زین  هدام  نیا 
ییازج تاررقم  شخب ١١ -

دنهاوخ موکحم  تازاجم  ود  ره  هب  ای  لایر  رازه  تسیود  ات  لایر  رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  هب  ای  لاس  ود  ات  هام  هس  زا  یبیدأت  سبح  هب  ریز  صاخـشا  هدام ٢۴٣ -
: دش

فالخ کرادم  ای  دیامن و  رـشتنم  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  نوناق  نیا  تاررقم  فالخرب  ای  دنک و  قیدصت  ار  ماهـس  یـسیون  هریذـپ عقاو  فالخرب  ًاملاع و  هک  سک  ره  - ١
.دنک لامعا  بلقت  یدقن  ریغ  هدروآ  شزرا  نییعت  رد  ای  دنک و  میلست  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  تکرش  لیکشت  زا  یکاح  عقاو 

.دنک دیق  تسا  هدش  تخادرپ  ًاعقاو  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  هدش  تخادرپ  غلبم  مهس  تقوم  همان  یهاوگ  ای  مان  اب  مهس  هقرو  رد  سک  ره  - ٢
عجرم هب  عقاو  فالخ  بلاطم  ای  دـیامن و  یراددوخ  ًالک  ای  ًاضعب  دـنک  مالعا  اه  تکرـش تبث  عجرم  هب  دـیاب  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  هک  یبلاطم  مالعا  زا  سک  ره  - ٣

.دراد مالعا  روبزم 
.دنک رداص  دشاب  هتفرگ  ماجنا  هناروزم  تکرش  تبث  هک  یتروص  رد  ای  تکرش و  ندیسر  تبث  هب  زا  لبق  ار  ماهس  تاعطق  ای  ماهس  سک  ره  - ۴

.دنک رداص  دقن  ریغ  هیامرس  هیلک  لیوحت  زین  نآ و  دصرد  جنپ  یس و  لقادح  هیدأت  هیامرس و  هیلک  یسیون  هریذپ  نودب  ار  ماهس  تاعطق  ای  ماهس  سک  ره  - ۵
.دنک رداص  مان  یب  تقوم  همان  یهاوگ ای  مان  یب  ماهس  مهس ، یمسا  غلبم  هیلک  تخادرپ  زا  لبق  سک  ره  - ۶

دنهاوخ موکحم  تازاجم  ود  ره  هب  ای  لایر  رازه  دصناپ  ات  لایر  رازه  هاجنپ  زا  یدـقن  یازج  هب  ای  لاس  کی  ات  هام  هس  زا  یبیدأت  سبح  هب  ریز  صاخـشا  هدام ٢۴۴ -
: دش

.دراذگ شورف  ضرعم  هب  ای  دشورفب  ای  دنک  رداص  یمسا  غلبم  رکذ  نودب  ماهس ، تقوم  همان  یهاوگ ای  ماهس  ًاملاع  سک  ره  - ١
.دراذگ شورف  ضرعم  هب  ای  دشورفب  دشاب  هدش  تخادرپ  نآ  یمسا  غلبم  مامت  هک  نآ  زا  لبق  ار  مان  یب  ماهس  سک  ره  - ٢

.دراذگ شورف  ضرعم  هب  ای  دشورفب  ای  دنک  رداص  دشاب  هدش  تخادرپ  نآ  یمسا  غلبم  دصرد  جنپ  یس و  ًالقا  هک  نآ  زا  لبق  ار  مان  اب  ماهس  سک  ره  - ٣
نواعم ای  کیرش  تازاجم  هب  دروم  بسح  رب  دیامن  لیهست  ار  تایلمع  نآ  ماجنا  ای  دنک  تکرش  هدام ٢۴۴  رد  روکذم  تایلمع  زا  کی  ره  رد  ًاملاع  سک  ره  هدام ٢۴۵ -

.دش دهاوخ  موکحم 
زا یدقن  یازج  هب  ای  هام  شش  ات  هام  ود  زا  یبیدأت  سبح  هب  ریز  میارج  زا  کی  ره  باکترا  تروص  رد  یماهس  تکرش  ره  هریدم  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۴۶ -

: دش دنهاوخ  موکحم  تازاجم  ود  ره  هب  ای  لایر  رازه  دصیس  ات  رازه  یس 
عمجم روکذم  تلهم  نایاپ  زا  لبق  هام  ود  ای  دننکن و  هبلاطم  ار  تکرش  ماهـس  یمـسا  غلبم  هدشن  تخادرپ  تمـسق  نوناق  نیا  رد  ررقم  تلهم  فرظ  هک  یتروص  رد  - ١

.دنیامنن توعد  هدش  تخادرپ  غلبم  نازیم  ات  تکرش  هیامرس  لیلقت  تهج  ار  هداعلا  قوف یمومع 
.دنهد هزاجا  ار  نآ  رودص  ای  هدرک  تردابم  هضرق  قاروا  رودص  هب  تکرش  هیامرس  هیلک  تخادرپ  زا  لبق  هک  یتروص  رد  - ٢

دنک مالعا  ًاحیرـص  روبزم  تأیه  هسلج  رد  ررقم  تلهم  ءاضقنا  زا  لبق  هریدم  تأیه  ءاضعا  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  هدام ٢۴۶  کی » دنب « دروم  رد  هدام ٢۴٧ -
تأیه وضع  دنک  ادیپ  ققحت  مرج  دوشن و  هجوت  هریدم  تأیه  ءاضعا  ریاس  فرط  زا  مالعا  نیا  هب  دوش و  لمع  ییازج  تیلوئسم  بلـس  یارب  ینوناق  فیلکت  هب  دیاب  هک 
هریدم تأیه  وضع  هک  تسا  نیا  هب  طونم  هریدم  تأیه  وضع  زا  هک  ییازج  تیلوئسم  بلـس  .دش  دهاوخن  هتخانـش  مرجم  تسا  هدرک  مالعا  ار  ینوناق  فیلکت  هک  هریدم 

هک یتروص  رد  .دیامن  مالعا  هریدم  تأیه  ءاضعا  زا  کی  ره  هب  یمسر  همانراهظا  لاسرا  قیرط  زا  ار  بتارم  روبزم  تأیه  هسلج  رد  ینوناق  فیلکت  مالعا  رب  هوالع 
.تسا یفاک  هریدم  تأیه  وضع  زا  ییازج  تیلوئسم  بلس  یارب  یمسر  همانراهظا  لاسرا  قیرط  زا  مالعا  ددرگن  لیکشت  تلع  ره  هب  هریدم  تأیه  تاسلج 

ناریدـم ای  نیـسسؤم  یناشن  مان و  زاجم و  یاهاضما  نودـب  ار  یماهـس  تکرـش  هضرق  قاروا  راشتنا  هیعالطا  ای  ماهـس  یـسیون  هریذـپ  هیمـالعا  سک  ره  هدام ٢۴٨ -
.دش دهاوخ  موکحم  لایر  رازه  یس  ات  رازه  هد  زا  یدقن  یازج  هب  دنک  رشتنم  تکرش 
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قاروا راشتنا  هیعالطا  ای  ماهـس  یـسیون  هریذپ  هیعالعا  رودص  هب  یماهـس  تکرـش  راداهب  قاروا  دیرخ  دهعت  هب  مدرم  قیوشت  یارب  تین  ءوس  اب  سک  ره  هدام ٢۴٩ -
هداد صقان  ای  تسردان  تاعالطا  روبزم  هیعالطا  ای  هیمالعا  هیهت  تهج  تین  ءوس  یور  زا  ای  دیامن و  تردابم  دـشاب  صقان  ای  تسردان  تاعالطا  نمـضتم  هک  هضرق 
ررقم تازاجم  هب  هدوب و  رادربهالک  مکح  رد  بکترم  دشاب  هدش  بترتم  تامادقا  نیا  رب  یرثا  هاگ  ره  دش و  دهاوخ  موکحم  یرادربهالک  هب  عورـش  تازاجم  هب  دشاب 

.دش دهاوخ  موکحم 
تبث خـیرات  زا  مامت  لاس  ود  ءاضقنا  زا  لبق  تکرـش و  هدـش  تبث  هیامرـس  هیلک  هیدأت  زا  لبق  هک  ماـع  یماهـس  تکرـش  ره  هریدـم  تأـیه  ءاـضعا  سیئر و  هدام ٢۵٠ -

موکحم لایر  رازه  تسیود  ات  لایر  رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  هب  دنیامن  هضرق  قاروا  رودص  هب  تردابم  یمومع  عمجم  طسوت  نآ  همانزارت  ود  بیوصت  تکرش و 
.دش دنهاوخ 

سبح هب  دنیامنب  هضرق  قاروا  رودـص  هب  تردابم  نوناق  نیا  هدام ۵۶  تاررقم  تیاعر  نودب  هک  ماع  یماهـس  تکرـش  ره  هریدم  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۵١ -
.دش دنهاوخ  موکحم  لایر  رازه  تسیود  ات  لایر  رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  لاس و  ود  ات  هام  هس  زا  یبیدأت 

یازج هب  دنیامنن  دیق  هضرق  قاروا  رد  ار  نوناق  نیا  هدام ۶٠  رد  جردنم  تاکن  هک  یمومع  یماهس  تکرش  ره  لماعریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۵٢ -
.دش دنهاوخ  موکحم  لایر  رازه  تسیود  ات  لایر  رازه  تسیب  زا  یدقن 

: دش دنهاوخ  موکحم  لایر  رازه  تسیود  ات  لایر  رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  هب  ای  لاس  کی  ات  هام  هس  زا  یبیدأت  سبح  هب  ریز  صاخشا  هدام ٢۵٣ -
.دوشب ماهس  نابحاص  یمومع  عماجم  تاسلج  رد  تکرش  مهس  هدنراد  روضح  عنام  ًادماع  سک  ره  - ١

زا معا  دیامن  تکرش  ماهس  نابحاص  یمومع  عمجم  رد  یأر  ذخا  رد  قیرط  نیا  هب  دنک و  یفرعم  مهـس  تاعطق  ای  مهـس  هدنراد  ار  دوخ  گنرین  هعدخ و  اب  سک  ره  - ٢
.دهد ماجنا  یرگید  طسوت  ای  ًاصخش  ار  راک  نیا  هکنآ 

ای دـننکن  توعد  ار  ماهـس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  یلام  لاس  ره  نایاپ  زا  سپ  هاـم  ات ۶  رثکادح  هک  یماهـس  تکرـش  هریدم  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۵۴ -
ود ره  هب  ای  لایر  رازه  تسیود  ات  رازه  تسیب  زا  یدـقن  یازج  هب  اـی  هاـم  شـش  اـت  ود  زا  سبح  هب  دـنیامنن  میلـست  میظنت و  عقوم  هب  ار  هدام ٢٣٢  رد  ررقم  کرادـم 

.دش دنهاوخ  موکحم  تازاجم 
ات رازه  تسیب  زا  یدـقن  یازج  هب  دـننکن  میظنت  هدام ٩٩  قباطم  ار  عمجم  رد  نیرـضاح  تروص  هک  یماهـس  تکرـش  ره  هریدـم  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۵۵ -

.دش دنهاوخ  موکحم  لایر  رازه  تسیود 
.دش دهاوخ  موکحم  لبق  هدام  رد  روکذم  تازاجم  هب  دنکن  میظنت  ار  هدام ١٠۵  رد  روکذم  هسلج  تروص  هک  یمومع  عمجم  ره  هسیئر  تأیه  هدام ٢۵۶ -

هدام ٢۵۵ رد  روکذم  تازاجم  هب  دنشاب  هدرکن  تیاعر  ار  ماهس  نابحاص  یأر  قح  هب  عجار  تاررقم  هک  یمومع  عمجم  ره  هسیئر  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۵٧ -
.دش دنهاوخ  موکحم 

: دش دنهاوخ  موکحم  لاس  هس  ات  لاس  کی  زا  یبیدأت  سبح  هب  ریز  صاخشا  هدام ٢۵٨ -
نیب ار  یموهوم  عفانم  روزم ، همانزارت  ییاراد و  تروص  دانتسا  هب  ای  همانزارت  ییاراد و  تروص  نودب  هک  تکرـش  لماع  ریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  سیئر و  - ١

.دنشاب هدرک  میسقت  ماهس  نابحاص 
رـشتنم ای  هئارا  ماهـس  نابحاص  هب  تکرـش  یعقاو  تیعـضو  نتـشاد  ناهنپ  روظنم  هب  عقاو  ریغ  همانزارت  هک  تکرـش  لماع  ریدم  هریدـم و  تأیه  ءاضعا  سیئر و  - ٢

.دنشاب هدرک 
هسسؤم ای  تکرش  یارب  ای  یصخش  دصاقم  یارب  تکرـش  عفانم  فالخ  رب  ار  تکرـش  تارابتعا  ای  لاوما  هک  تکرـش  لماع  ریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  سیئر و  - ٣

.دنهد رارق  هدافتسا  دروم  دنشاب  یم عفنیذ  نآ  رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  دوخ  هک  یرگید 
ای تکرـش  رطاخ  هب  ای  یـصخش  دـصاقم  یارب  تکرـش  عفانم  فالخ  رب  دوخ  تارایتخا  زا  تین  ءوس  اب  هک  تکرـش  لماع  ریدـم  هریدـم و  تأیه  ءاـضعا  سیئر و  - ۴

.دننک هدافتسا  دنشاب  یم عفنیذ  نآ  رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  دوخ  هک  یرگید  هسسؤم 
نیا هب  دریذپ  ماجنا  دـیاب  تکرـش  ناسرزاب  باختنا  هک  عقوم  ره  رد  ار  ماهـس  نابحاص  یمومع  عمجم  ادـمعتم  هک  تکرـش  هریدـم  تأیه  یاضعا  سیئر و  هدام ٢۵٩ -

ات لایر  رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  ای  هام  شـش  ات  ود  زا  سبح  هب  دـننکن  توعد  ماهـس  نابحاص  یمومع  عماجم  هب  ار  تکرـش  ناسرزاب  ای  دـنیامنن و  توعد  روظنم 
.دش دنهاوخ  موکحم  تازاجم  ود  ره  هب  ای  لایر  رازه  تسیود 

فیاظو ماجنا  یارب  هک  ار  یکرادم  دانـسا و  ای  دنوشب  تکرـش  ناسرزاب  فیاظو  ماجنا  ّلخم  ای  عنام  ًادماع  هک  لماع  ریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۶٠ -
ود ره  هب  ای  لایر  رازه  تسیود  ات  لایر  رازه  تسیب  زا  یدـقن  یازج  هب  ای  لاس  ود  ات  هام  هس  زا  یبیدأـت  سبح  هب  دـنهدن  رارق  ناـسرزاب  راـیتخا  رد  تسا  مزـال  اـهنآ 

.دش دنهاوخ  موکحم  تازاجم 
هیامرـس شیازفا  تبث  هک  یتروص  رد  ای  هیامرـس  شیازفا  ندیـسر  تبث  هب  زا  لبق  هک  یماهـس  تکرـش  ره  لماع  ریدـم  هریدـم و  تأـیه  ءاـضعا  سیئر و  هدام ٢۶١ -
موکحم لایر  رازه  دصکی  ات  رازه  هد  زا  یدقن  یازج  هب  دننک  رشتنم  رداص و  دیدج  ماهس  تاعطق  ای  ماهس  دشاب  هتفرگ  ماجنا  مزال  تافیرشت  تیاعر  نودب  ای  هناروزم 
یبیدأت سبح  هب  دنیامنب  دیدج  ماهس  تاعطق  ای  دیدج  ماهـس  راشتنا  رودص و  هب  تردابم  قباس  ماهـس  یمـسا  غلبم  یمامت  تخادرپ  زا  لبق  هک  یتروص  رد  .دش و  دنهاوخ 

.دش دنهاوخ  موکحم  لایر  رازه  تسیود  ات  رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  هب  هام و  شش  ات  هام  ود  زا 
لایر رازه  تسیود  ات  لایر  رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  هب  دنوشب  ریز  مئارج  بکترم  هک  یماهس  تکرش  ره  لماع  ریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۶٢ -

: دش دنهاوخ  موکحم 
یسیون و هریذپ  هب  تبسن  ار  ماهس  نابحاص  مدقت  قح  تسا  هدش  ینیب  شیپ نوناق  نیا  رد  هک  یدراوم  یانثتسا  هب  تکرـش  هیامرـس  شیازفا  عقوم  رد  هک  یتروص  رد  - ١

.دنهدن ماهس  نابحاص  هب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  دیدج  ماهس  یسیون  هریذپ  تهج  هک  ار  یتلهم  ای  دننکن و  تیاعر  دیدج  ماهس  دیرخ 
اب اهنآ  قاروا  ضیوعت  هب  تبـسن  ار  هضرق  قاروا  هنوگ  نیا  ناگدنراد  قوقح  دـشاب  هدرک  رـشتنم  مهـس  اب  ضیوعت  لباق  هضرق  قاروا  ًالبق  تکرـش  هک  یتروص  رد  - ٢

لباق ای  ضیوعت  لباق  دیدج  هضرق  قاروا  تسا  تکرش  ماهس  اب  ضیوعت  لباق  هضرق  قاروا  لیبق  نیا  نآ  یط  هک  یتدم  ءاضقنا  زا  لبق  ای  هتفرگن  رظن  رد  تکرش  ماهس 
ماهس دیرخزاب  قیرط  زا  ار  نآ  ای  دنزاس  کلهتـسم  ار  تکرـش  هیامرـس  اهنآ  غلبم  تخادرپزاب  ای  هضرق  قاروا  ضیوعت  ای  لیدبت  زا  لبق  ای  دننک  رـشتنم  ماهـس  هب  لیدبت 

.دنهدب یتارییغت  عفانم  میسقت  هوحن  رد  ای  دننک  هتخودنا  میسقت  هب  مادقا  ای  دنهد  شهاک 
هب دیدج  ماهس  یـسیون  هریذپ  هب  تبـسن  ماهـس  نابحاص  زا  مدقت  قح  بلـس  یارب  ًاملاع  هک  یماهـس  تکرـش  ره  لماعریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۶٣ -

نویلیم کی  ات  لایر  رازه  دصکی  زا  یدقن  یازج  هب  ای  لاس  هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دننک  قیدصت  ار  تسردان  تاعالطا  ای  دنهدب  تسردان  تاعالطا  یمومع  عمجم 
.دش دنهاوخ  موکحم  تازاجم  ود  ره  هب  ای  لایر 

لایر رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  هب  دننکن  تیاعر  ار  ریز  تاررقم  ًاملاع  هیامرس  شهاک  دروم  رد  هک  یماهس  تکرش  ره  هریدم  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۶۴ -
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: دش دنهاوخ  موکحم  لایر  رازه  تسیود  ات 
.ماهس نابحاص  قوقح  یواست  تیاعر  مدع  تروص  رد  - ١

.دشاب هدشن  میلست  تکرش  سرزاب  هب  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  لیکشت  زا  لبق  زور  جنپ  لهچ و  لقادح  هیامرس  شهاک  هب  عجار  داهنشیپ  هک  یتروص  رد  - ٢
طوبرم تانالعا  هک  یراشتنالاریثک  همانزور  یمسر و  همانزور  رد  نآ  طیارش  تلهم و  هیامرس و  شهاک  بیوصت  رب  رئاد  یمومع  عمجم  میمصت  هک  یتروص  رد  - ٣

.دشاب هدشن  یهگآ  ددرگ  یم رشن  نآ  رد  تکرش  هب 
هام ود  ات  رثکادح  هدراو  یاه  نایز رثا  رب  تکرش  هیامرس  فصن  زا  شیب  نتفر  نایم  زا  تروص  رد  هک  یماهس  تکرش  ره  هریدم  تأیه  ءاضعا  سیئر و  هدام ٢۶۵ -

تبث و هب  تبـسن  هام  کی  ات  رثکادـح  دوش و  عقاو  یأر  روش و  دروم  تکرـش  ءاقب  ای  لالحنا  عوضوم  ات  دـنیامنن  توعد  ار  ماهـس  نابحاص  هداـعلا  قوف یمومع  عمجم 
.دش دنهاوخ  موکحم  تازاجم  ود  ره  هب  ای  لایر  رازه  دصکی  ات  رازه  هد  زا  یدقن  یازج  هب  ای  هام  شش  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دنیامنن  مادقا  روکذم  عمجم  میمصت  یهگآ 
زا یدقن  یازج  ای  هام  شش  ات  هام  ود  زا  یبیدأت  سبح  هب  دنک  لمع  نآ  هب  دریذپب و  یماهس  تکرش  رد  ار  یسرزاب  تمس  ًاملاع  ینوناق  عنم  دوجو  اب  سک  ره  هدام ٢۶۶ -

.دش دهاوخ  موکحم  تازاجم  ود  ره  هب  ای  لایر  رازه  دصکی  ات  رازه  تسیب 
نیا ای  دهدب و  تقیقح  فالخ  تاعالطا  دوخ  یاه  شرازگ رد  یمومع  عمجم  هب  تکرش  عاضوا  هب  عجار  ًاملاع  یماهس  تکرش  یسرزاب  تمس  رد  سک  ره  هدام ٢۶٧ -

.دش دهاوخ  موکحم  لاس  ود  ات  هام  هس  زا  یبیدأت  سبح  هب  دنک  قیدصت  ار  تاعالطا  هنوگ 
ات رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج  هب  ای  هام  شش  ات  هام  ود  زا  یبیدأت  سبح  هب  دنوشب  ریز  مئارج  بکترم  ًاملاع  هک  یماهس  تکرش  ره  هیفصت  ناریدم  ای  ریدم  هدام ٢۶٨ -

: دش دنهاوخ  موکحم  تازاجم  ود  ره  هب  ای  لایر  رازه  تسیود 
.دننکن مالعا  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  ار  دوخ  یناشن  مان و  تکرش و  لالحنا  هب  عجار  میمصت  باختنا  زا  سپ  هام  کی  فرظ  هک  یتروص  رد  - ١

ضورق تابلاطم و  لاوما و  تیعضو  هدرکن ، توعد  ار  تکرش  ماهس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  هیفصت ، رما  هب  عورـش  زا  سپ  هام  شـش  ات  هک  یتروص  رد  - ٢
.دنناسرن یمومع  عمجم  عالطا  هب  دناد  یم مزال  هیفصت  رما  هب  نداد  نایاپ  تهج  هک  ار  یتدم  تکرش و  روما  هیفصت  هوحن  تکرش و 

همانساسا نوناق و  نیا  رد  هک  یتافیرشت  طیارش و  تیاعر  اب  ار  تکرش  ماهـس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  هلاس  همه  هیفـصت  رما  همتاخ  زا  لبق  هک  یتروص  رد  - ٣
زا یکاح  یـشرازگ  همیمـض  هب  ار  دوخ  تایلمع  نایز  دوس و  باـسح  هماـنزارت و  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  ییاراد  تروص  هدرکن  توعد  تسا  هدـش  ینیب  شیپ تکرش 

.دننکن میلست  روکذم  عمجم  هب  دنا  هداد ماجنا  عقوم  نآ  ات  هک  یلامعا 
.دنهد همادا  دوخ  تایلمع  هب  دنوش  راتساوخ  ار  دوخ  تیرومام  تدم  دیدمت  هکنآ  نودب  دوخ  یدصت  هرود  همتاخ  رد  هک  یتروص  رد  - ۴

.دنیامنن مالعا  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  ار  بتارم  هیفصت  متخ  زا  سپ  هام  کی  فرظ  هک  یتروص  رد  - ۵
یماسا تروص  دـنیامنن و  عیدوت  یناریا  یاه  کناب زا  یکی  رد  یـصوصخم  باسح  رد  تسا  هدـنامیقاب  هک  ار  یهوجو  هیفـصت ، متخ  مالعا  زا  سپ  هک  یتروص  رد  - ۶

.دنناسرن عفن  یذ صاخشا  عالطا  هب  هیفصت  متخ  یهگآ  یط  ار  بتارم  هدرکن  میلست  کناب  نآ  هب  دنا  هدرکن ءافیتسا  ار  دوخ  قوقح  هک  ار  یماهس  نابحاص  ناراکناتسب و 
: دش دنهاوخ  موکحم  لاس  هس  ات  لاس  کی  زا  یبیدات  سبح  هب  دنوش  ریز  مئارج  بکترم  هک  یماهس  تکرش  ره  ناریدم  ای  هیفصت  ریدم  هدام ٢۶٩ -

هب دوخ  هک  یرگید  هسسوم  ای  تکرـش  یارب  ای  یـصخش  دصاقم  یارب  ای  تکرـش  عفانم  فالخ  رب  ار  هیفـصت  لاح  رد  تکرـش  تارابتعا  ای  لاوما  هک  یتروص  رد  - ١
.دنهد رارق  هدافتسا  دروم  دنشاب  یم عفنیذ  نآ  رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط 

هیدات دعوم  زونه  هک  یضورق  ندرک  عوضوم  ناراکناتسب و  قوقح  تیاعر  نودب  ای  دننک  تردابم  تکرـش  ییاراد  لاقتنا  هب  هدام ٢١٣  فالخ  رب  هک  یتروص  رد  - ٢
.دنیامن میسقت  ماهس  نابحاص  نیب  ار  تکرش  ییاراد  هدیسرن  نآ 

یماهس یاه  تکرش هب  طوبرم  فلتخم  تاررقم  شخب ١٢ -

رب دوشن  تیاعر  ددرگ  یم ذاختا  تکرش  ناکرا  زا  کی  ره  طسوت  هک  یتامیمصت  ای  نآ  تایلمع  ای  یماهس  تکرش  لیکشت  دروم  رد  ینوناق  تاررقم  هاگ  ره  هدام ٢٧٠ -
ناسرزاب و ناریدـم و  نیـسسوم و  نکیل  دـش  دـهاوخ  نالعا  هاگداد  مکح  هب  روکذـم  تامیمـصت  ای  تایلمع  ای  تکرـش  نالطب  عفنیذ  ره  تساوخرد  هب  انب  دروم  بسح 

.دنیامن دانتسا  نالطب  نیا  هب  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  دنناوت  یمن تکرش  ماهس  نابحاص 
رارق هاگداد  دشاب  هدـش  عفترم  نالطب  تابجوم  یودـب  هلحرم  رد  نآ  تامیمـصت  ای  تایلمع  نالطب  ای  تکرـش  نالطب  مکح  رودـص  زا  لبق  هک  یتروص  رد  هدام ٢٧١ -

.درک دهاوخ  رداص  ار  نالطب  یاوعد  طوقس 
نییعت نالطب  تابجوم  عفر  یارب  دشابن  رتشیب  هام  شش  زا  هک  یتلهم  هدناوخ  تساوخرد  هب  انب  دناوت  یم تسا  هدش  هماقا  نآ  دزن  نالطب  یاوعد  هک  یهاگداد  هدام ٢٧٢ -

مکح هاگداد  دـشاب  هدـشن  فرط  رب  نالطب  تابجوم  ررقم  تلهم  فرظ  هک  یتروص  رد  .تسا  هاـگداد  هب  رتفد  زا  هدـنورپ  لوصو  خـیرات  روکذـم  تلهم  یادـتبا  .دـیامن 
.درک دهاوخ  رداص  یضتقم 

یتاراسخ لوئسم  ًانماضتم  دنتـسه  نالطب  لوئـسم  هک  یناسک  تکرـش  تامیمـصت  ای  تایلمع  نالطب  ای  تکرـش  نالطب  رب  یعطق  مکح  رودص  تروص  رد  هدام ٢٧٣ -
.تسا هدش  هجوتم  ثلاث  صاخشا  ماهس و  نابحاص  هب  نالطب  نآ  زا  هک  دوب  دنهاوخ 

نیا تاررقم  قبط  رب  ات  دنک  نییعت  هیفـصت  ریدم  ناونع  هب  ار  رفن  دنچ  ای  کی  دوخ  مکح  نمـض  دیاب  دـیامن  یم رداص  ار  تکرـش  نالطب  مکح  هک  یهاگداد  هدام ٢٧۴ -
.دنیامن هفیظو  ماجنا  نوناق 

نییعت هاگداد  طسوت  هک  یا  هیفـصت ناریدـم  ای  ریدـم  دوش و  نییعت  هاگداد  فرط  زا  دـیاب  هیفـصت  ریدـم  تکرـش ، نالطب  ای  لـالحنا  رثا  رب  هک  دروم  ره  رد  هدام ٢٧۵ -
.دیامن یم عاجرا  دوخ  هزوح  یگتسکشرو  روما  هیفصت  هرادا  هب  ار  هیفصت  رما  هاگداد  دنشابن  هیفصت  تیریدم  تمس  لوبق  هب  رضاح  دنا  هدش

.تسا هاگداد  هدهع  هب  دوش  یم نییعت  هاگداد  طسوت  هک  یا  هیفصت ناریدم  ای  ریدم  همحزلا  قح نییعت  هرصبت -
تایه ءاضعا  سیئر و  ریـصقت  ای  فلخت  تروص  رد  دنناوت  یم دشاب  تکرـش  ماهـس  عومجم  مجنپ  کی  لقادح  اهنآ  ماهـس  عومجم  هک  یـصاخشا  ای  صخـش  هدام ٢٧۶ -
ناربج دنیامن و  یوعد  هماقا  لماع  ریدم  هریدم و  تایه  ءاضعا  زا  یـضعب  ای  مامت  ای  سیئر  هیلع  دوخ  هنیزه  هب  تکرـش و  فرط  زا  مان و  هب  لماع  ریدم  ای  هریدم و 

.دننک هبلاطم  اهنآ  زا  ار  تکرش  هب  هدراو  تاراسخ  هیلک 
ءارجا و تکرش  عفن  هب  مکح  یسرداد ، هنیزه  تخادرپ  تکرش و  تاراسخ  ناربج  هب  لماع  ریدم  ای  هریدم  تایه  ءاضعا  زا  کی  ره  ای  سیئر  تیموکحم  تروص  رد 

.دش دهاوخ  درتسم  یو  هب  هب ، موکحم  غلبم  زا  هدش  تخادرپ  یوعد  هدننک  هماقا  فرط  زا  هک  یا  هنیزه
.تسا نانآ  هدهع  هب  تاراسخ  اه و  هنیزه هیلک  تخادرپ  یوعد  ناگدننک  هماقا  تیموکحم  تروص  رد 

تکرـش ناریدم  هیلع  تیلووسم  یاوعد  هماقا  دروم  رد  ار  ماهـس  نابحاص  قح  ءاحنا  زا  یوحن  هب  دیابن  یمومع  عماجم  تامیمـصت  همانـساسا و  تاررقم  هدام ٢٧٧ -
.دیامن دودحم 
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یماهس تکرش  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  بیوصت  هب  عوضوم  لوا :  هک  دوش  لیدبت  ماع  یماهس  تکرـش  هب  دناوت  یم یتروص  رد  صاخ  یماهـس  تکرـش  هدام ٢٧٨ -
شیازفا روکذم  نازیم  هب  ار  دوخ  هیامرس  تکرش  ای  تسا و  هدش  ررقم  ماع  یماهس  یاه  تکرش یارب  هک  دشاب  ینازیم  هب  لقادح  نآ  هیامرس  ًایناث : .دشاب  هدیسر  صاخ 

اب نآ  همانـساسا  عبار : .دـشاب  هدیـسر  ماهـس  نابحاص  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  نآ  همانزارت  ود  هتـشذگ و  تکرـش  تبث  سیـسات و  خـیرات  زا  مامت  لاس  ود  ًاثلاث : .دـهد 
.دشاب هدش  حالصا  ای  میظنت  ماع  یماهس  یاه  تکرش دروم  رد  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر 

هسلج تروص  تسا  هدرک  بیوصت  ار  تکرش  لیدبت  ماهـس  نابحاص  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هک  یخیرات  زا  هام  کی  فرظ  دیاب  صاخ  یماهـس  تکرـش  هدام ٢٧٩ -
: دنک میلست  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  ریز  کرادم  همیمض  هب  ار  هداعلا  قوف یمومع  عمجم 

.تسا هدیسر  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  بیوصت  هب  هدش و  میظنت  ماع  یماهس  تکرش  یارب  هک  یا  همانساسا - ١
.دشاب هدیسر  یمسر  رادباسح  دییات  هب  هک  هدام ٢٧٨  رد  روکذم  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  ود  - ٢

سانـشراک دییات  هب  هدوب و  تکرـش  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  هیلک  میوقت  نمـضتم  هک  اه  تکرـش تبث  عجرم  هب  کرادـم  میلـست  عقوم  رد  تکرـش  ییاراد  تروص  - ٣
.دشاب هدیسر  یرتسگداد  ترازو  یمسر 

: دشاب ریز  تاکن  رب  لمتشم  هدیسر و  تکرش  زاجم  یاضما  ناگدنراد  ءاضما  هب  دیاب  هک  تکرش  لیدبت  هیمالعا  - ۴
.تکرش تبث  هرامش  مان و  فلا -

.نآ یاه  تیلاعف عون  تکرش و  عوضوم  ب -
.نآ بعش  یناشن  دشاب  هتشاد  یبعش  تکرش  هک  یتروص  رد  تکرش و  یلصا  زکرم  ج -

.نآ تدم  ءاضقنا  خیرات  دشاب  هدش  لیکشت  دودحم  تدم  یارب  تکرش  هک  یتروص  رد  د -
.نآ هدش  تخادرپ  غلبم  تکرش و  هیامرس  ه – 

.نآ تازایتما  دادعت و  دشاب  هدش  رشتنم  زاتمم  ماهس  رگا  و -
.تکرش لماع  ریدم  هریدم و  تایه  ءاضعا  سیئر و  لماک  تیوه  ز -

.یمومع عماجم  رد  ماهس  نابحاص  یار  قح  روضح و  طیارش  ح -
.هتخودنا لیکشت  دوس و  میسقت  هب  عجار  همانساسا  تاررقم  ط -

.تسا هدش  نیمضت  تکرش  طسوت  هک  ثلاث  صاخشا  نوید  غلبم  نینچمه  تکرش و  نوید  غلبم  ی -
.ددرگ یم جرد  نآ  رد  تکرش  یاه  یهگآ اه و  هیعالطا هک  یراشتنالاریثک  همانزور  مان  رکذ  ک -

هنیزه هب  ار  بتارم  تبث و  ار  تکرـش  لیدـبت  نوناق  نیا  اب  اهنآ  تاجردـنم  قیبطت  هدام ٢٧٩ و  رد  روکذم  کرادـم  لوصو  زا  سپ  اه  تکرـش تبث  عجرم  هدام ٢٨٠ -
.دومن دهاوخ  یهگآ  تکرش 

نآ نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  ود  تکرـش و  همانـساسا  هک  دوش  دیق  ددرگ و  رکذ  تکرـش  لیدبت  هیمالعا  تاجردنم  هیلک  دیاب  تکرـش  لیدـبت  یهگآ  رد  هدام ٢٨١ -
رد اه و  تکرش تبث  عجرم  رد  نآ  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  تکرش و  ییاراد  تروص  نینچمه  تکرـش و  لیدبت  هب  تبـسن  میمـصت  ذاختا  زا  لبق  لاس  ود  هب  طوبرم 
رد ًالقا  ددرگ  یم جرد  نآ  رد  تکرش  یاه  یهگآ هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رب  هوالع  دیاب  تکرش  لیدبت  یهگآ  .دشاب  یم هدامآ  نادنمقالع  هعجارم  یارب  تکرش  زکرم 

.دوش یهگآ  زین  رگید  راشتنالاریثک  همانزور  کی 
دوجو هب  هیامرس  شیازفا  هجیتن  رد  هک  ار  دوخ  دیدج  ماهس  دیاب  دوش  لیدبت  ماع  یماهس  تکرـش  هب  هیامرـس  شیازفا  اب  دهاوخب  هک  صاخ  یماهـس  تکرـش  هدام ٢٨٢ -
اضاقت لوصو  زا  سپ  دروم  نیا  رد  اه  تکرش تبث  عجرم  .دیامن  هضرع  یمومع  یسیون  هریذپ  یارب  نوناق  نیا  هدام ١٨۴  تیاغل ١٨٢ و  داوم ١٧٣  تیاعر  اب  دیآ  یم
قیرط زا  هیامرس  شیازفا  اب  دناوتب  تکرش  هک  یتروص  رد  نوناق  تاررقم  اب  اهنآ  قیبطت  ماع و  یماهس  تکرش  هب  صاخ  یماهس  تکرـش  لیدبت  هب  طوبرم  کرادم  و 

هرامش و دیاب  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  رد  .دومن  دهاوخ  رداص  ار  ماهـس  یـسیون  هریذپ  هیمالعا  راشتنا  هزاجا  دوش  لیدبت  ماع  یماهـس  تکرـش  هب  یمومع  یـسیون  هریذپ 
.ددرگ دیق  روبزم  همان  هزاجا  خیرات 

.ددرگ لیدبت  ماع  یماهس  تکرش  هب  دناوت  یمن تکرش  دوشن  هیدات  ًامامت  تسا  هدش  هضرع  لبق  هدام  رد  روکذم  بیترت  هب  هک  یدیدج  ماهس  هک  یتروص  رد  هدام ٢٨٣ -
تکرـش ای  صاخ  یماهـس  تکرـش  تروص  هب  نوناق  نیا  یارجا  خیرات  زا  لاس  فرظ ٣  دیاب  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  رد  دوجوم  یماهـس  یاه  تکرـش هدام ٢٨۴ -

تشهبیدرا بوصم  تراجت  نوناق  رد  روکذم  یتراجت  یاه  تکرـش عاونا  زا  یرگید  عون  هب  ای  دنهد  قیبطت  نوناق  نیا  تاررقم  اب  ار  دوخ  عضو  دنیآرد و  ماع  یماهس 
.دوب دنهاوخ  تشهبیدرا ١٣١١  بوصم  تراجت  نوناق  لومشم  لالحنا  تاررقم  ظاحل  زا  دش و  دنهاوخ  بوسحم  لحنم  الا  دنوش و  لیدبت  هام ١٣١١ 

هب طوبرم  تاررقم  عبات  دنا  هدادـن قیبطت  نوناق  نیا  تاررقم  اب  ار  دوخ  عضو  لاس  فرظ ٣  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یماهس  یاه  تکرـش هک  یماگنه  ات 
.دوب دنهاوخ  دوخ  همانساسا  تاررقم  تشهبیدرا ١٣١١ و  بوصم  تراجت  نوناق  رد  روکذم  یماهس  یاه  تکرش

یهگآ تکرـش  هنیزه  هب  تبث و  ار  بتارم  قیبطت ، تحـص  زارحا  زا  سپ  اه  تکرـش تبث  عجرم  هک  دوش  یم ققحم  یتقو  نوناـق  نیا  تاررقم  اـب  تکرـش  عضو  قیبطت 
شیازفا تروص  رد  تسین و  یرگید  هنیزه  هنوگ  چیه تخادرپ  مزلتسم  تکرش  هیامرس  شیازفا  مدع  تروص  رد  هدام  نیا  یارجا  یهگآ  هنیزه  یانثتسا  هب  دشاب ، هدرک 

.دوش یم هیامرس  شیازفا  نازیم  لماش  طقف  طوبرم  یاه  هنیزه هیامرس 
نکمم ًائانثتسا  نوناق  نیا  تاررقم  اب  اهنآ  عضو  قیبطت  روظنم  هب  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یماهـس  یاه  تکرـش زا  کی  ره  همانـساسا  رییغت  هدام ٢٨۵ -
.دسرب هداعلا  قوف یمومع  عمجم  بیوصت  هب  دیاب  هک  هیامرس  شیازفا  دروم  رد  رگم  دریگ  تروص  تکرش  ماهس  نابحاص  یداع  یمومع  عمجم  میمصت  بجوم  هب  تسا 
تراجت نوناق  تاررقم  عبات  نوناق  نیا  تاررقم  اب  تکرش  عضو  قیبطت  روظنم  هب  هداعلا  قوف یداع و  عماجم  یارب  مزال  تیرثکا  باصن و  دح  لیکشت ، توعد  بیترت 

.دشاب یم نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یاه  تکرش ربتعم  همانساسا  نینچمه  یماهس و  یاه  تکرش دروم  رد  تشهبیدرا ١٣١١  بوصم 
هب لقادح  اهنآ  هیامرس  ًالوا : دیاب  دنیآ  رد  صاخ  یماهـس  تکرـش  تروص  هب  دنناوتب  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یماهـس  یاهتکرـش  هکنآ  یارب  هدام ٢٨۶ – 

صاخ یماهس  تکرش  هیامرس  شیازفا  دروم  رد  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  ار  دوخ  هیامرس  ای  تسا  هدش  ررقم  صاخ  یماهـس  یاه  تکرـش یارب  هک  دشاب  ینازیم 
تبث عجرم  .دنیامن  مالعا  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  ار  بتارم  هدرک  حالصا  نوناق  نیا  تاررقم  اب  قیبطت  روظنم  هب  ار  دوخ  همانساسا  ًایناث : دنهد  شیازفا  نازیم  نآ  هب 

.دومن دهاوخ  یهگآ  تکرش  هنیزه  هب  تبث و  ار  بتارم  نوناق  نیا  تاررقم  اب  تکرش  عضو  قیبطت  تحص  زارحا  زا  سپ  اه  تکرش
دشاب ینازیم  هب  اهنآ  هیامرس  ًالوا : دیاب  دنیآ  رد  ماع  یماهس  تکرش  تروص  هب  دنناوتب  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یماهس  یاه  تکرش هکنآ  یارب  هدام ٢٨٧ -
نازیم نآ  هب  ماع  یماهـس  تکرـش  هیامرـس  شیازفا  دروم  رد  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  ار  دوخ  هیامرـس  ای  تسا  هدـش  ررقم  ماـع  یماهـس  یاـه  تکرـش یارب  هک 
.دشاب هدیسر  یداع  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  نآ  همانزارت  کی  هتشذگ و  تکرش  تبث  زا  لاس  کی  ماع  یماهس  تکرش  هب  تکرش  لیدبت  خیرات  رد  ًایناث  .دنهد  شیازفا 

.دنهد قفو  نوناق  نیا  تاررقم  اب  ار  دوخ  همانساسا  ًایناث 
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هیامرـس شیازفا  هب  نوناق  نیا  تاررقم  اب  دوخ  عضو  قیبطت  یارب  دـنهاوخب  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  رد  دوجوم  یماهـس  یاـه  تکرـش هک  یتروص  رد  هدام ٢٨٨ -
زین دـیدج  ماهـس  دروم  رد  مهـس  ره  هب  تبـسن  یلبق  هدـش  تخادرپ  غلبم  هب  تبـسن  دـشاب  هدـشن  هیدأـت  اـهنآ  یلبق  ماهـس  یمـسا  غلبم  ماـمت  هک  یتروص  رد  دـننک  ترداـبم 

نوناق نیا  هدام ١۶۵  تیاعر  هدام  نیا  رد  روکذم  دراوم  رد  .دشاب  رتمک  ماهس  یمسا  غلبم  دصرد  جنپ  یس و  زا  دناوت  یمن تبـسن  نیا  لاح  ره  رد  تسا و  هیاعرلا  مزال
.تسین یمازلا  تکرش  یلبق  هیامرس  یمامت  هیدأت  دروم  رد 

دوخ دیدج  ماهس  دیاب  دنوش  لیدبت  ماع  یماهس  تکرش  هب  هیامرس  شیازفا  قیرط  زا  دنهاوخب  هک  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یماهس  یاه  تکرـش هدام ٢٨٩ -
.دنیامن هضرع  یمومع  یسیون  هریذپ یارب  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  دیآ  یم دوجو  هب  هیامرس  شیازفا  هجیتن  رد  هک  ار 

تکرـش دوشن  هیدأت  ددرگ  هیدأت  نوناـق  نیا  تاررقم  قبط  رب  دـیاب  هک  یغلبم  دوشن و  دـهعت  ًاـمامت  تسا  هدـش  هضرع  قوف  بیترت  هب  هک  یدـیدج  ماهـس  هک  یتروص  رد 
.ددرگ لیدبت  ماع  یماهس  تکرش  هب  دناوت  یمن

دننک تردابم  هیامرس  شیازفا  هب  روظنم  نیا  هب  دنوش و  لیدبت  ماع  یماهس  تکرش  هب  دنهاوخب  هک  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یماهس  یاه  تکرش هدام ٢٩٠ -
: دنیامن میلست  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  ار  ریز  کرادم  دیاب 

.تسا هدیسر  هداعلا  قوف ای  یداع  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  ماع  یماهس  تکرش  یارب  هک  یا  همانساسا - ١
.تسا هداد  رارق  بیوصت  دروم  ار  هیامرس  شیازفا  هک  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  هسلج  تروص  - ٢

.ه تکرش تبث  عجرم  هب  کرادم  میلست  عقوم  رد  تکرش  ییاراد  تروص  - ٣
.دشاب هدیسر  یرتسگداد  ترازو  یمسر  سانشراک  دییأت  هب  هدوب  تکرش  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  هیلک  میوقت  نمضتم  دیاب  روبزم  تروص 

.دشاب هدش  میظنت  نوناق  نیا  هدام ١٧۴  رد  ررقم  بیترت  هب  دیاب  هک  دیدج  ماهس  یسیون  هریذپ  هیمالعا  حرط  - ۴
.دشاب هدیسر  یمسر  رادباسح  دییأت  یمومع و  عمجم  بیوصت  هب  دیاب  هک  تکرش  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  نیرخآ  - ۵

ار دیدج  ماهـس  یـسیون  هریذـپ هیمالعا  راشتنا  هزاجا  نوناق  اب  اهنآ  تاجردـنم  قیبطت  لبق و  هدام  رد  روکذـم  کرادـم  لوصو  زا  سپ  اه  تکرـش تبث  عجرم  هدام ٢٩١ -
.دومن دهاوخ  رداص 

هیاعرلا مزال ماع  یماهس  تکرـش  هب  یماهـس  تکرـش  لیدبت  هیامرـس و  شیازفا  ققحت  یارب  نوناق  نیا  تیاغل ١٨١  داوـم ١٧٧  رد  روکذـم  تاررقم  هیلک  هدام ٢٩٢ -
.تسا

.دش دهاوخ  دیق  زین  لیدبت  عوضوم  هیامرس  شیازفا  رکذ  نمض  طوبرم  یهگآ  رد 
عضو هدام ٢٨۴  رد  روکذم  تلهم  رد  دیاب  تکرش  تروص  ره  رد  .دش  دهاوخ  لمع  نوناق  نیا  هدام ١٨٢  قبط  رب  هیامرس  شیازفا  ققحت  مدع  تروص  رد  هدام ٢٩٣ -

.دهد قیبطت  نوناق  نیا  تاررقم  اب  ار  دوخ 
دشاب و نوناق  نیا  رد  روکذم  ماع  یماهس  یاه  تکرش هیامرس  نازیم  هب  لقادح  اهنآ  هیامرس  هک  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یماهس  یاه  تکرـش هدام ٢٩۴ -

: دننک میلست  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  ار  ریز  کرادم  دیاب  دنوش  لیدبت  ماع  یماهس  تکرش  هب  دنهاوخب 
.تسا هدیسر  هداعلا  قوف ای  یداع  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  ماع  یماهس  تکرش  یارب  هک  یا  همانساسا - ١

سانشراک دییأت  هب  هدوب و  تکرش  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  هیلک  میوقت  نمضتم  دیاب  هک  اه  تکرش تبث  عجرم  هب  کرادم  میلست  عقوم  رد  تکرـش  ییاراد  تروص  - ٢
.دشاب هدیسر  یرتسگداد  ترازو  یمسر 

.دشاب هدیسر  یمسر  رادباسح  دییأت  یمومع و  عمجم  بیوصت  هب  دیاب  هک  تکرش  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  نیرخآ  - ٣
: دشاب ریز  تاکن  رب  لمتشم  هدیسر و  تکرش  زاجم  ءاضما  ناگدنراد  ءاضما  هب  دیاب  هک  ماع  یماهس  تکرش  هب  یماهس  تکرش  لیدبت  هیمالعا  - ۴

.تکرش تبث  هرامش  مان و  فلا -
.نآ یاه  تیلاعف عون  تکرش و  عوضوم  ب -

.نآ بعش  یناشن  دشاب  هتشاد  یبعش  تکرش  هک  یتروص  رد  تکرش و  یلصا  زکرم  ج -
.نآ تدم  ءاضقنا  خیرات  دشاب  هدش  لیکشت  دودحم  تدم  یارب  تکرش  هک  یتروص  رد  د -

.نآ هدش  تخادرپ  غلبم  تکرش و  هیامرس  ه – 
.نآ تازایتما  دادعت و  دشاب  هدش  رشتنم  زاتمم  ماهس  رگا  و -

.تکرش لماعریدم  هریدم و  تأیه  ءاضعا  سیئر و  لماک  تیوه  ز -
.یمومع عماجم  رد  ماهس  نابحاص  یأر  قح  روضح و  طیارش  ح -
.هتخودنا لیکشت  دوس و  میسقت  هب  عجار  دیدج  همانساسا  تاررقم  ط -

.تسا هدش  نیمضت  تکرش  طسوت  هک  ثلاث  صاخشا  نوید  غلبم  نینچمه  تکرش و  نوید  غلبم  ی -
.دوش یم رشتنم  نآ  رد  تکرش  یاه  یهگآ اه و  هیعالطا هک  یراشتنالاریثک  همانزور  مان  رکذ  ک -

تکرـش هب  ار  یماهـس  تکرـش  لیدـبت  نوناق  نیا  تاررقم  اب  اهنآ  تاجردـنم  قیبطت  لبق و  هدام  رد  روکذـم  کرادـم  لوصو  زا  سپ  اه  تکرـش تبث  عجرم  هدام ٢٩۵ -
.دومن دهاوخ  یهگآ  تکرش  هنیزه  هب  ار  بتارم  تبث و  ماع  یماهس 

ددرگ و رکذ  تکرش  لیدبت  هیمالعا  تاجردنم  هیلک  دیاب  ماع  یماهس  تکرـش  هب  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  دوجوم  یماهـس  یاه  تکرـش لیدبت  یهگآ  رد  هدام ٢٩۶ -
رد اه و  تکرش تبث  عجرم  رد  نآ  نایز  دوس و  باسح  همانزارت و  نیرخآ  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  لاوما  تکرـش و  ییاراد  تروص  تکرـش و  همانـساسا  هک  دوش  دیق 
رد ًالقا  ددرگ  یم جرد  نآ  رد  تکرش  یاه  یهگآ هک  یراشتنالاریثک  همانزور  رب  هوالع  دیاب  تکرش  لیدبت  یهگآ  .دشاب  یم هدامآ  نادنمقالع  هعجارم  یارب  تکرش  زکرم 

.دوش یهگآ  زین  رگید  راشتنالاریثک  همانزور  کی 
نوناق رد  روکذم  یراجت  یاه  تکرش عاونا  زا  یرگید  عون  هب  نآ  لیدبت  ای  نوناق  نیا  تاررقم  اب  یماهس  تکرـش  کی  عضو  قیبطت  یارب  هک  یدراوم  رد  هدام ٢٩٧ -

مزال اه  تکرش تبث  عجرم  هب  یصاخ  کرادم  دانسا و  میلست  ای  تکرـش  ماهـس  نابحاص  هداعلا  قوف ای  یداع  یمومع  عمجم  توعد  تشهبیدرا ١٣١١  بوصم  تراجت 
هب دنیامنن  مادقا  اه  تکرـش تبث  عجرم  هب  کرادم  دانـسا و  نآ  میلـست  ای  هداعلا  قوف ای  یداع  یمومع  عمجم  توعد  هب  تکرـش  نآ  هریدم  تأیه  ءاضعا  سیئر و  دـشاب و 
هب تکرش  لالحنا  رثا  رب  هک  دنشاب  یم یتاراسخ  ناربج  لوئسم  ًانماضتم  نیا  رب  هوالع  دش و  دنهاوخ  موکحم  لایر  رازه  تسیود  ات  لایر  رازه  تسیب  زا  یدقن  یازج 

.دوش یم دراو  ثلاث  صاخشا  ماهس و  نابحاص 
هب دیاب  هک  دنک  مالعا  ًاحیرـص  روبزم ، تأیه  هسلج  رد  ررقم  تلهم  ءاضقنا  زا  لبق  هریدم  تأیه  ءاضعا  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  هدام ٢٩٧  دروم  رد  هدام ٢٩٨ -

ییازج تیلوئسم  تسا  هدرک  مالعا  ار  ینوناق  فیلکت  هک  هریدم  تأیه  وضع  دوشن  هجوت  هریدم  تأیه  ءاضعا  ریاس  فرط  زا  مالعا  نیا  هب  دوش و  لمع  ینوناق  فیلکت 
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هـسلج رد  ینوناق  فیلکت  مالعا  رب  هوالع  هریدم  تأیه  وضع  هک  تسا  نیا  هب  طونم  هریدم  تأیه  وضع  زا  یندـم  ییازج و  تیلوئـسم  بلـس  .تشاد  دـهاوخن  یندـم  و 
لیکشت تلع  ره  هب  هریدم  تأیه  تاسلج  هک  یتروص  رد  .دیامن  مالعا  هریدم  تأیه  ءاضعا  زا  کی  ره  هب  یمسر  همانراهظا  لاسرا  قیرط  زا  ار  بتارم  روبزم  تأیه 

.تسا یفاک  هریدم  تأیه  وضع  زا  یندم  ییازج و  تیلوئسم  بلس  یارب  یمسر  همانراهظا  لاسرا  قیرط  زا  مالعا  ددرگن 
دشاب یم یتراجت  یاه  تکرـش عاونا  ریاس  رب  رظان  هک  یماهـس  یاه  تکرـش هب  طوبرم  تشهبیدرا ١٣١١  بوصم  تراجت  نوناـق  تاررقم  زا  تمـسق  نآ  هدام ٢٩٩ -

.تسا یقاب  دوخ  توق  هب  اه  تکرش نآ  هب  تبسن 
عبات هدـشن  رکذ  اهنآ  یاه  همانـساسا نیناوق و  رد  هک  یتاعوضوم  هب  تبـسن  طقف  دنـشاب و  یم دوخ  یاه  همانـساسا سیـسأت و  نیناوق  عبات  یتلود  یاه  تکرـش هدام ٣٠٠ -

.دنوش یم نوناق  نیا  تاررقم 
دودحم تیلوئسم  اب  تکرش  مود - ثحبم 

ای ماهس  هب  هیامرـس  هک  نیا  نودب  ءاکرـش  زا  کی  ره  هدش و  لیکـشت  یتراجت  روما  یارب  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  هک  تسا  یتکرـش  دودحم  تیلوئـسم  اب  تکرـش  هدام ٩۴ -
.تسا تکرش  تادهعت  ضورق و  لوئسم  تکرش  رد  دوخ  هیامرس  نازیم  ات  طقف  دشاب  هدش  میسقت  ماهس  تاعطق 

دهاوخ نآ  تاررقم  عبات  بوسحم و  ینماضت  تکرش  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  تکرش  نآ  الا  دوش و  دیق  دودحم ) تیلوئـسم  اب   ) ترابع دیاب  تکرـش  مسا  رد  هدام ٩۵ -
.دوب

تکرش رد  نماض  کیرش  مکح  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  هدش  دیق  تکرـش  مسا  رد  وا  مسا  هک  یکیرـش  الا  دشاب و  ءاکرـش  زا  کی  چیه  مسا  نمـضتم  دیابن  تکرـش  مسا 
.تشاد دهاوخ  ار  ینماضت 

.دشاب هدش  میلست  میوقت و  زین  یدقن  ریغ  هکرشلا  مهس  هیدات و  یدقن  هیامرس  مامت  هک  دوش  یم لیکشت  یتقو  دودحم  تیلوئسم  اب  تکرش  هدام ٩۶ -
.تسا هدش  میوقت  نازیم  هچ  هب  ماد  ره  یدقن  ریغ  یاه  هکرشلا مهس  هک  دشاب  هدش  دیق  ًاتحارص  دیاب  همان  تکرش  رد  هدام ٩٧ -

.دنراد ینماضت  تیلوئسم  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  هدش  نیعم  یدقن  ریغ  یاه  هکرشلا مهس یارب  تکرش  لیکشت  نیح  رد  هک  یتمیق  هب  تبسن  ءاکرش  هدام ٩٨ -
.تسا تکرش  لیکشت  خیرات  زا  لاس  هد  قوف  تاررقم  زا  یشان  یواعد  نامز  رورم  هدام ٩٩ -

ثلاث صاخشا  لباقم  رد  ءاکرش  نکیل  تسا  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  دشاب  هدش  لیکشت  داوم ٩۶ و ٩٧  فالخ  رب  هک  دودحم  تیلوئسم  اب  تکرش  ره  هدام ١٠٠ -
.دنرادن نالطب  نیا  هب  دانتسا  قح 

ببس ثودح  نیح  رد  هک  ییاهریدم  راظن و  تأیه  تسا و  اهنآ  لمع  هب  دنتسم  نالطب  هک  ییاکرش  دوش  رداص  لبق  هدام  دانتسا  هب  تکرش  نالطب  مکح  رگا  هدام ١٠١ -
لوئسم ًانماضتم  نالطب  نیا  زا  هیشان  تاراسخ  هب  تبسن  ثلاث  صاخشا  رگید و  ءاکرش  لباقم  رد  دنا  هدرکن هفیظو  ماجنا  هدوب و  راکرس  نآ  زا  سپ  هلصافالب  ای  نالطب 

.تسا نالطب  بجوم  ثودح  خیرات  زا  لاس  هد  نامز  رورم  تدم  .دوب  دنهاوخ 
دومن ریغ  هب  لقتنم  ناوت  یمن ار  هکرشلا  مهس  .دیآرد  هریغ  مسا و  یب  ای  مسا  اب  زا  معا  لاقتنا  لباق  یتراجت  قاروا  لکـش  هب  دناوت  یمن اکرـش  هکرـشلا  مهـس  هدام ١٠٢ -

.دنشاب هتشاد  زین  یددع  تیرثکا  هدوب و  اهنآ  هب  قلعتم  هیامرس  عبر  هس  لقاال  هک  ءاکرش  زا  هدع  تیاضر  اب  رگم 
.یمسر دنس  بجوم  هب  رگم  دمآ  دنهاوخن  لمع  هب  هکرشلا  مهس  لاقتنا  هدام ١٠٣ -

نیعم یدودحمان  ای  دودحم  تدم  یارب  جراخ  زا  ای  ءاکرش  نیب  زا  هک  فظوم  ریغ  ای  فظوم  ریدم  رفن  دنچ  ای  کی  هلیسو  هب  دودحم  تیلوئـسم  اب  تکرـش  هدام ١٠۴ -
.ددرگ یم هرادا  دنوش  یم

ره دشاب - هدش  ررقم  بیترت  نیا  ریغ  همانـساسا  رد  هک  نیا  رگم  تشاد  دنهاوخ  تکرـش  هرادا  یگدنیامن و  یارب  ار  همزال  تارایتخا  هیلک  تکرـش  ناریدم  هدام ١٠۵ -
.تسا نکی  مل  ناک  لطاب و  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  هدشن  نآ  هب  حیرصت  همانساسا  رد  هک  ناریدم  تارایتخا  ندرک  دودحم  هب  عجار  یدادرارق 

توعد ًاددجم  ءاکرـش  مامت  دیاب  دشن  لصاح  تیرثکا  نیا  لوا  هعفد  رد  رگا  دوش - ذاختا  هیامرـس  فصن  لقاال  تیرثکا  هب  دیاب  تکرـش  هب  عجار  تامیمـصت  هدام ١٠۶ -
رب یبیترت  دناوت  یم تکرش  همانساسا  دشابن - هیامرس  فصن  یاراد  روبزم  تیرثکا  هچ  رگا  دوش  یم ذاختا  ءاکرش  یددع  تیرثکا  هب  تامیمـصت  تروص  نیا  رد  دنوش 

.دراد ررقم  قوف  بتارم  فالخ 
.دشاب هتشاد  ررقم  یرگید  بیترت  همانساسا  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  یأر  یاراد  دراد  تکرش  رد  هک  یمهس  تبسن  هب  ءاکرش  زا  کی  ره  هدام ١٠٧ -

هب ءاکرش  هیامرس  تبسن  هب  روبزم  میسقت  دشابن  یصاخ  تاررقم  ررض  عفن و  میسقت  هب  عجار  همانـساسا  رد  رگا  تسا  همانـساسا  عبات  ءاکرـش  نیب  طباور  هدام ١٠٨ -
.دمآ دهاوخ  لمع 

عمجم هبترم  کی  یلاس  لقاال  روبزم  تأیه  هدوب و  راظن  تأیه  یاراد  دیاب  دشاب  رفن  هدزاود  زا  شیب  نآ  ءاکرـش  هدع  هک  دودـحم  تیلوئـسم  اب  تکرـش  ره  هدام ١٠٩ -
.تسا هدش  تیاعر  داوم ٩۶ و ٩٧  روتسد  هک  دنک  لصاح  نانیمطا  هدرک و  قیقحت  ندش  باختنا  زا  دعب  هلصافالب  دیاب  راظن  تأیه  دهد  لیکشت  ار  ءارکش  یمومع 

دودحم تیلوئسم  اب  یاهتکرش  دروم  رد   ١٧٠ - ١۶٨ - ١۶٧ داوم ١۶۵ –  تاررقم  دیامن  توعد  هداعلا  قوف یمومع  عمجم  داقعنا  یارب  ار  ءاکرش  دناوت  یم راظن  تأیه 
.دش دهاوخ  تیاعر  زین 

.ءارآ قافتا  هب  رگم  دنهد  رییغت  ار  تکرش  تیعبت  دنناوت  یمن ءاکرش  هدام ١١٠ -
همانـساسا رد  هک  نیا  رگم  دیآ  لمع  هب  دنـشاب  اراد  زین  ار  هیامرـس  عبر  هس  لقاال  هک  ءاکرـش  یددع  تیرثکا  اب  دیاب  همانـساسا  هب  عجار  یرگید  رییغت  ره  هدام ١١١ -

.دشاب هدش  ررقم  یرگید  تیرثکا 
.دنک دوخ  هکرشلا  مهس  دایدزا  هب  روبجم  ار  یکیرش  دناوت  یمن ءاکرش  تیرثکا  دروم  چیه  رد  هدام ١١٢ -

.تسا هیاعرلا  مزال زین  دودحم  تیلوئسم  یاه ب  تکرش رد  یطایتحا  هیامرس  لیکشت  هب  عجار  نوناق  نیا  هدام ٧٨  دافم  هدام ١١٣ -
: دوش یم لحنم  لیذ  دراوم  رد  دودحم  تیلوئسم  اب  تکرش  هدام ١١۴ -

هدام ٩٣. تارقف ١ و ٢ و ٣  دروم  رد  فلا -
.دشاب تکرش  هیامرس  فصن  زا  شیب  اهنآ  هکرشلا  مهس  هک  ءاکرش  زا  هدع  میمصت  تروص  رد  ب -

هدـید و هجوم  ار  وا  لئالد  همکحم  هدرک و  لالحنا  یاضاقت  ءاکرـش  زا  یکی  هتفر و  نیب  زا  تکرـش  هیامرـس  فصن  هدراو  یاهررـض  هطـساو  هب  هک  یتروص  رد  ج -
.دننک جراخ  تکرش  زا  ار  وا  هتخادرپ و  دریگ  یم قلعت  وا  هب  لالحنا  تروص  رد  هک  ار  یمهس  دنشابن  رضاح  ءاکرش  ریاس 

.دشاب هدش  ینیب  شیپ همانساسا  بجوم  هب  رگا  ءاکرش  زا  یکی  توف  دروم  رد  د -
: دنوش یم بوسحم  رادربهالک  لیذ  صاخشا  هدام ١١۵ -

تبث یارب  دیاب  هک  یدانسا  قاروا و  رد  هک  ار  یدقن  ریغ  هکرشلا  مهس  میلست  میدقت و  یدقن و  هکرـشلا  مهـس مامت  تخادرپ  عقاو  فالخرب  هک  یناریدم  نیـسسؤم و  فلا -
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.دنشاب هدرک  راهظا  دنهدب  تکرش 
.دنشاب هدرک  میوقت  نآ  یعقاو  تمیق  زا  شیب  ار  یدقن  ریغ  هکرشلا  مهس  هنابلقتم  لیاسو  هب  هک  یناسک  ب -

.دننک میسقت  ءاکرش  نیب  ار  یموهوم  عفانم  روزم  ییاراد  تروص  دانتسا  هب  ای  ییاراد  تروص  ندوبن  اب  هک  یناریدم  ج -
ینماضت تکرش  موس - ثحبم 

ییاراد رگا  دوش : یم لیکـشت  ینماضت  تیلوئـسم  اب  رفن  دـنچ  ود ی  نیب  یتراجت  روما  یارب  صوصخم  مسا  تحت  رد  هک  تسا  یتکرـش  ینماضت  تکرـش  هدام ١١۶ -
.تسا تکرش  ضورق  مامت  تخادرپ  لوئسم  ءاکرش  زا  کی  ره  دشابن  یفاک  ضورق  مامت  هیدأت  یارب  تکرش 

.دوب دهاوخ  نکی  مل  ناک  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  دشاب  هدش  هداد  بیترت  نیا  فالخ  رب  ءاکرش  نیب  هک  یرارق  ره 
مامت یماسا  رب  لمتشم  تکرش  مسا  هک  یتروص  رد  .دوش  رکذ  ءاکرـش  زا  رفن  کی  مسا  لقاال  و  ینماضت ) تکرـش   ) ترابع دیاب  ینماضت  تکرـش  مسا  رد  هدام ١١٧ -

.دوش دیق  ناردارب ) و   ) ای ءاکرش ) و   ) لیبق زا  یترابع  تسا  هدش  رکذ  هک  ییاکرش  ای  کیرش  مسا  زا  دعب  دیاب  دشابن  ءاکرش 
.دشاب هدش  میلست  میوقت و  زین  یدقن  ریغ  هکرشلا  مهس هیدأت و  یدقن  هیامرس  مامت  هک  دوش  یم لیکشت  یتقو  ینماضت  تکرش  هدام ١١٨ -

.دشاب هتشاد  ررقم  ار  بیترت  نیا  زا  ریغ  همان  تکرش هکنآ  رگم  دوش  یم میسقت  ءاکرش  نیب  هکرشلا  مهس  تبسن  هب  عفانم  ینماضت  تکرش  رد  هدام ١١٩ -
.دنیامن نیعم  ریدم  تمس  هب  جراخ  زا  ای  دوخ  نایم  زا  رفن  کی  لقاال  دیاب  ءاکرش  ینماضت  تکرش  رد  هدام ١٢٠ -

.هدش ررقم  هدام ۵١  رد  هک  تسا  نامه  ینماضت  تکرش  ناریدم  ای  ریدم  تیلوئسم  دودح  هدام ١٢١ -
.دوش میوقت  ءاکرش  مامت  یضارت  هب  ًالبق  روبزم  هکرشلا  مهس  دیاب  دشاب  یدقن  ریغ  رفن  دنچ  ای  کی  هکرشلا  مهس رگا  ینماضت  یاه  تکرش رد  هدام ١٢٢ -

.ءاکرش مامت  تیاضر  هب  رگم  دنک  لقتنم  یرگید  هب  ار  دوخ  مهس  دناوت  یمن ءاکرش  زا  کی  چیه  ینماضت  تکرش  رد  هدام ١٢٣ -
لوصو یارب  دنناوت  یم تکرـش  ناراکبلط  لالحنا  زا  سپ  دـیآ و  لمع  هب  تکرـش  دوخ  زا  دـیاب  نآ  ضورق  هبلاطم  هدـشن  لحنم  ینماضت  تکرـش  هک  مادام  هدام ١٢۴ -
تکرش ضورق  نازیم  هک  نیا  دانتسا  هب  دنناوت  یمن ءاکرش  زا  کی  چیه  لاح  ره  رد  و  دننک ، عوجر  اهنآ  مامت  هب  ای  دنهاوخب و  هک  ءاکرش  زا  کی  ره  هب  دوخ  تابلاطم 

هب تکرش  ضورق  هیدأت  رد  اهنآ  زا  کی  ره  تیلوئسم  ءاکرش  نیب  طباور  رد  طقف  .دزرو  عانتما  تکرش  ضورق  هیدأت  زا  دیامن  یم زواجت  تکرش  رد  وا  مهس  نازیم  زا 
.دشاب هدشن  ذاختا  یرگید  بیترت  همان  تکرش  رد  هک  یتروص  رد  مه  نآ  تسا  هتشاذگ  تکرش  رد  هک  دوب  دهاوخ  هیامرس  تبسن 

زا لبق  تکرش  هک  دوب  دهاوخ  مه  یضورق  لوئسم  ءاکرش  ریاس  اب  ًانماضتم  دوش  لخاد  یدوجوم  ینماضت  تکرـش  رد  نماض  کیرـش  ناونع  هب  سک  ره  هدام ١٢۵ -
ثلاث صاخشا  لباقم  رد  دشاب  هدش  هداد  بیترت  نیا  فالخ  رب  ءاکرش  نیب  هک  یرارق  ره  .دشاب  هدشن  ای  هدش  هداد  یرییغت  تکرش  مسا  رد  هک  نیا  زا  معا  هتشاد  وا  دورو 

.دوب دهاوخ  نکی  مل  ناک 
ییاراد نآ  رد  یقح  ءاکرـش  یـصخش  ناراکبلط  زا  کی  چـیه  هدـشن  هیدأت  نآ  ییاراد  زا  تکرـش  ضورق  هک  مادام  دوش  لـحنم  ینماـضت  تکرـش  هاـگ  ره  هدام ١٢۶ -
هبلاطم نماض  ءاکرش  درف  درف  ای  مامت  زا  ار  دوخ  بلط  هیقب  دنراد  قح  تکرـش  ناراکبلط  دنکن  تیافک  نآ  ضورق  تخادرپ  یارب  تکرـش  ییاراد  رگا  .تشاد  دهاوخن 

.تشاد دنهاوخن  مدقت  قح  ءاکرش  یصخش  ناراکبلط  رب  تکرش  ناراکبلط  دروم  نیا  رد  یلو  دننک 
.دشاب هدشن  میسقت  تکرش  ییاراد  هک  نیا  هب  طورشم  داد  مکح  ناوت  یم زین  لالحنا  زا  دعب  ینماضت  تکرش  یگتسکشرو  هب  هدام ١٢٧ -

.درادن تکرش  یگتسکشرو  اب  ینوناق  همزالم  ءاکرش  زا  یضعب  یگتسکشرو  ءاکرش و  یگتسکشرو  اب  ینوناق  همزالم  تکرش  یگتسکشرو  هدام ١٢٨ -
تکرش عفانم  زا  دوخ  نویدم  هیمهس  هب  تبسن  دنناوت  یم یلو  دننک  لوصو  ای  نیمأت  تکرش  ییاراد  زا  ار  دوخ  بلط  دنرادن  قح  ءاکرش  یصخش  ناراکبلط  هدام ١٢٩ -

.دنروآ لمع  هب  دشاب  یضتقم  هک  ینوناق  مادقا  ره  دریگ  قلعت  روبزم  نویدم  هب  تسا  نکمم  تکرش  لالحنا  تروص  رد  هک  یمهس  ای 
یارب یفاک  تکرش  عفانم  زا  نویدم  مهـس  دننک و  لوصو  دوخ  نویدم  یـصخش  ییاراد  زا  ار  دوخ  بلط  دنـشاب  هتـسناوتن  هک  یتروص  رد  ءاکرـش  یـصخش  ناراکبلط 

لقاال هک  نیا  رب  طورشم  دشاب ) هدش  لیکشت  دودحم  ریغ  ای  دودحم  تدم  یارب  تکرش  هک  نیا  زا  معا   ) دنیامن اضاقت  ار  تکرش  لالحنا  دنناوت  یم دشابن  اهنآ  بلط  هیدأت 
ییاهن مکح  هک  مادام  دنناوت  یم ءاکرش  زا  یضعب  ای  تکرش  تروص  نیا  رد  دنشاب  هدیناسر  تکرش  عالطا  هب  یمـسر  همانراهظا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  دصق  لبق  هام  شش 

.دننک یریگولج  تکرش  لالحنا  زا  رگید  قیرط  هب  نانآ  تیاضر  بلج  اب  ای  تکرش  رد  نویدم  ییاراد  دح  ات  روبزم  نینئاد  بلط  هیدأت  اب  هدشن  رداص  لالحنا 
یضرق لباقم  رد  دناوت  یم کیرش  دوخ  هن  دنک  رتاهت  هب  دانتسا  دشاب  هتشاد  ءاکرش  زا  یکی  زا  تسا  نکمم  هک  یبلط  لباقم  رد  دناوت  یم تکرـش  نویدم  هن  هدام ١٣٠ -

تکرش لالحنا  زا  سپ  هدوب و  ءاکرش  زا  یکی  هب  نویدم  تکرش و  راکبلط  هک  یسک  کلذعم  .دیامن  دانتسا  رتاهت  هب  دشاب  هتـشاد  تکرـش  هب  وا  راکبلط  تسا  نکمم  هک 
.تشاد دهاوخ  رتاهت  هب  دانتسا  قح  کیرش  نآ  لباقم  رد  هدنام  لوصوال  وا  بلط 

ار تکرش  لالحنا  هدام ١٢٩  بجوم  هب  ءاکرش  زا  یکی  یصخش  ناراکبلط  زا  یکی  هک  یتروص  رد  نینچمه  ءاکرش و  زا  یکی  یگتسکشرو  تروص  رد  هدام ١٣١ -
.دننک جراخ  تکرش  زا  ار  وا  هدرک و  هیدأت  ًادقن  تکرش  ییاراد  زا  ار  کیرش  نآ  هیمهس  دنناوت  یم ءاکرش  ریاس  درک  اضاقت 

.تسا عونمم  ءاکرش  هب  تعفنم  عون  ره  هیدأت  هدشن  ناربج  دوبمک  نیا  هک  مادام  دوش  مک  ءاکرش  هکرشلا  مهس  هدراو  یاهررض  هجیتن  رد  رگا  هدام ١٣٢ -
روبجم ار  وا  ای  هدرک و  مزلم  تسا  هدش  مک  هدراو  یاهررض  تلع  هب  هک  هیامرس  لیمکت  هب  دناوت  یمن تکرـش  ار  ءاکرـش  زا  کی  چیه  قوف  دروم  رد  زج  هدام ١٣٣ -

.دهد هیامرس  تکرش  هب  تسا  هدش  ررقم  همان  تکرش  رد  هک  هچنآ  زا  شیب  دیامن 
هب ای  هدومن و  تکرـش  تراجت  عون  زا  یتراجت  ثلاث ) صخـش  باسح  هب  ای  دوخ  صخـش  باسح  هب   ) ءاکرـش ریاس  تیاضر  نودب  دناوت  یمن یکیرـش  چیه  هدام ١٣۴ -

.دوش لخاد  دراد  ار  تراجت  نآ  ریظن  هک  یرگید  تکرش  رد  دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  ای  نماض  کیرش  ناونع 
یماهـس تکرـش  هب  هعجار  تاررقم  مامت  تیاعر  تروص  نیا  رد  ددرگ  لدبم  یماهـس  تکرـش  هب  ءاکرـش  مامت  بیوصت  اب  دناوت  یم ینماضت  تکرـش  ره  هدام ١٣۵ -

.تسا یمتح 
: دوش یم لحنم  لیذ  دراوم  رد  ینماضت  تکرش  هدام ١٣۶ -

هدام ٩٣. تارقف ١ و ٢ و ٣  دروم  رد  فلا -
.ءاکرش مامت  یضارت  تروص  رد  ب -

.دهدب لالحنا  هب  مکح  و  هتسناد ، هجوم  ار  لئالد  نآ  همکحم  دیامن و  اضاقت  همکحم  زا  ار  تکرش  لالحنا  یلیالد  هب  ءاکرش  زا  یکی  هک  یتروص  رد  ج -
هدام ١٣٧. قباطم  ءاکرش  زا  یکی  خسف  تروص  رد  د -

هدام ١٣٨. قباطم  ءاکرش  زا  یکی  یگتسکشرو  تروص  رد  ه – 
داوم ١٣٩ و ١۴٠. قباطم  ءاکرش  زا  یکی  تیروجحم  ای  توف  تروص  رد  و -

مکح لالحنا  یاج  هب  ءاکرـش  ریاس  یاضاقت  هب  دناوت  یم همکحم  دشاب  نیعم  ءاکرـش  ای  کیرـش  هب  طوبرم  ًارـصحنم  لالحنا  لئالد  هاگ  ره  ج - دنب - دروم  رد  هرـصبت -
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.دهدب ار  نیعم  یاکرش  ای  کیرش  نآ  جارخا 
زا لبق  هام  شش  دیاب  خسف  یاضاقت  دشابن  رارضا  دصق  زا  یشان  هدشن و  بلس  ءاکرش  زا  قح  نیا  همانـساسا  رد  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  تکرـش  خسف  هدام ١٣٧ -

.دوش مالعا  ءاکرش  هب  ًابتک  خسف 
.دیآ یم لمع  هب  هنایلاس  هبساحم  متخ  عقوم  رد  خسف  دوش  یگدیسر  تکرش  باسح  هب  لاس  هب  لاس  دیاب  همانساسا  قفاوم  رگا 

شش روبزم  یاضاقت  زا  هدومن و  ار  تکرش  لالحنا  یاضاقت  ًابتک  هیفصت  ریدم  هک  دریگ  یم تروص  یتقو  لالحنا  ءاکرش  زا  یکی  یگتـسکشرو  دروم  رد  هدام ١٣٨ -
.دشاب هدرکن  فرصنم  لالحنا  یاضاقت  زا  ار  هیفصت  ریدم  تکرش  هتشذگ و  هام 

.دوب دهاوخ  یفوتم  ماقم  مئاق  ءاکرش و  ریاس  تیاضر  هب  فوقوم  تکرش  ءاقب  ءاکرش  زا  یکی  توف  تروص  رد  هدام ١٣٩ -
تکرش ءاقب  هب  عجار  ار  دوخ  تیاضر  مدع  ای  تیاضر  توف  خیرات  زا  هام  کی  تدم  رد  دیاب  یفوتم  ماقم  مئاق  دنـشاب  هدومن  میمـصت  تکرـش  ءاقب  هب  ءاکرـش  ریاس  رگا 

رد یلو  دوب  دهاوخ  کیرش  ررض  عفن و  زا  روبزم  تدم  رد  تکرش  یلامعا  هب  تبـسن  دومن  مالعا  ار  دوخ  تیاضر  یفوتم  ماقم  مئاق  هک  یتروص  رد  دیامن  مالعا  ًابتک 
.دوب دهاوخن  میهس  تدم  نآ  ررض  هب  تبسن  هدوب و  کیرش  روکذم  تدم  رد  هلصاح  عفانم  رد  تیاضر  مدع  مالعا  تروص 

.تسا تیاضر  مالعا  مکح  رد  هام  کی  یاضقنا  ات  توکس 
.دش دهاوخ  لمع  قوف  هدام  لولدم  قباطم  ءاکرش  زا  یکی  تیروجحم  دروم  رد  هدام ١۴٠ -

یماهس ریغ  طلتخم  تکرش  رد  مراهچ - ثحبم 

کیرش رفن  دنچ  ای  کی  نماض و  کیرش  رفن  دنچ  ای  کی  نیب  یصوصخم  مسا  تحت  رد  یتراجت  روما  یارب  هک  تسا  یتکرش  یماهس  ریغ  طلتخم  تکرش  هدام ١۴١ -
اب کیرـش  دوش  ادیپ  تکرـش  ییاراد  رب  هوالع  تسا  نکمم  هک  تسا  یـضورق  هیلک  لوئـسم  نماض  کیرـش  .دوش  یم لیکـشت  ماهـس  راشتنا  نودب  دودحم  تیلوئـسم  اب 
( طلتخم تکرش   ) ترابع دیاب  تکرش  مسا  رد  .دراذگب  یتسیاب  ای  هدراذگ و  تکرش  رد  هک  تسا  یا  هیامرس نازیم  ات  طقف  وا  تیلوئسم  هک  تسا  یسک  دودحم  تیلوئـسم 

.دوش دیق  نماض  ءاکرش  زا  یکی  مسا  لقاال  و 
.دوب دهاوخ  همان  تکرش  عبات  لیذ  تاررقم  تیاعر  اب  ءاکرش  نیب  طباور  هدام ١۴٢ -

هک یرارق  ره  .دش  دهاوخ  بوسحم  نماض  کیرش  تکرش  ناراکبلط  لباقم  رد  دشاب  تکرش  مسا  ءزج  شمسا  هک  دودحم  تیلوئسم  اب  ءاکرش  زا  کی  ره  هدام ١۴٣ -
.تسا رثا  یب  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  دشاب  هدش  هداد  ءاکرش  نیب  بیترت  نیا  فالخ  رب 

.تسا ررقم  ینماضت  تکرش  ءاکرش  دروم  رد  هک  تسا  نامه  اهنآ  تارایتخا  دودح  نماض و  یاکرش  ای  کیرش  هدهع  هب  یماهس  ریغ  طلتخم  تکرش  هرادا  هدام ١۴۴ -
.تسا وا  فیاظو  زا  تکرش  روما  هرادا  هن  دراد  ار  تکرش  ندرک  هرادا  قح  کیرش  ناونع  هب  هن  دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  هدام ١۴۵ -

دهاوخ ار  نماض  کیرش  مکح  هلماعم  فرط  لباقم  رد  هلماعم  نآ  زا  هیشان  تادهعت  دروم  رد  دنک  تکرش  یارب  یا  هلماعم دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  رگا  هدام ١۴۶ -
.دهد یم ماجنا  تکرش  فرط  زا  تلاکو  تمس  هب  ار  هلماعم  دشاب  هدرک  حیرصت  هک  نیا  رگم  تشاد 

هب عجار  دوخ  صخـش  عالطا  یارب  تکرـش  دانـسا  رتافد و  یور  زا  دـناوت  یم هتـشاد و  تکرـش  روما  رد  تراظن  قح  دودـحم  تیلوئـسم  اـب  کیرـش  ره  هدام ١۴٧ -
.تسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دوش  هداد  بیترت  نیا  فالخ  رب  ءاکرش  نیب  هک  یدادرارق  ره  .دهد  بیترت  هصالخ  تروص  تکرش  یلام  تیعضو 

تکرش رد  لخاد  وا  هب  دوخ  هکرشلا  مهس زا  یتمسق  ای  مامت  لاقتنا  اب  ار  یثلاث  صخش  ءاکرش  ریاس  تیاضر  نودب  دناوت  یمن دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  چیه  هدام ١۴٨ -
.دنک

روبزم صخش  دنیامن  راذگاو  یثلاث  صخش  هب  ًاضعب  ای  ًالک  نیریاس  هزاجا  نودب  تکرش  رد  ار  دوخ  قح  دودحم  تیلوئسم  اب  ءاکرش  زا  رفن  دنچ  ای  کی  رگا  هدام ١۴٩ -
.تشاد دهاوخ  ار  تکرش  روما  رد  شیتفت  قح  هن  تکرش و  هرادا  رد  تلاخد  قح  هن 

رد ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  دودحم  تیلوئسم  اب  کیرـش  دشاب  هدرک  تکرـش  تبث  زا  لبق  تسا  نکمم  یماهـس  ریغ  فلتخم  تکرـش  هک  یتادهعت  دروم  رد  هدام ١۵٠ -
.دنا هتشاد عالطا  وا  تیلوئسم  ندوب  دودحم  زا  روبزم  صاخشا  هک  دیامن  تباث  رگم  دوب  دهاوخ  نماض  کیرش  مکح 
.دشاب هدش  لحنم  تکرش  هک  دومن  بیقعت  تکرش  ضورق  یارب  ًاصخش  ناوت  یم یتقو  ار  نماض  کیرش  هدام ١۵١ -

سپ ای  هتخادرپن و  ار  دوخ  هکرشلا  مهس زا  یتمسق  ای  مامت  زونه  دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  دوش و  لحنم  یگتسکشرو  زا  ریغ  یقیرط  هب  تکرش  هاگ  ره  هدام ١۵٢ -
هماقا دودحم  تیلوئسم  اب  کیرـش  هیلع  رب  ًامیقتـسم  تسا  هدنام  یقاب  هکرـشلا  مهـس تباب  زا  هک  هچنآ  لداعم  دنراد  قح  تکرـش  ناراکبلط  تسا  هتـشاد  درتسم  هیدأت  زا 

.دنیامن یوعد 
.تشاد دهاوخ  هیفصت  ریدم  ار  روبزم  قح  دوش  تسکشرو  تکرش  رگا 

هدیسر تبث  هب  هک  دوخ  هکرشلا  مهس زا  دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  تکرش  هیامرس  زا  یلبق  تشادرب  رثا  رد  ای  نماض و  ءاکرـش  اب  دادرارق  هجیتن  رد  رگا  هدام ١۵٣ -
ناراکبلط هدوبن و  ربتعم  تکرش  ناراکبلط  لباقم  رد  تسا  هدشن  رشتنم  اه  تکرش رشن  هب  هعجار  تاررقم  قبط  رب  هدیـسرن و  تبث  هب  هک  مادام  لیلقت  نیا  دهاکب  تسا 

ار دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  هیلوا  هیامرس  نامه  هیدأت  تسا  هدمآ  لمع  هب  هیامرس  لیلقت  راشتنا  تبث و  زا  لبق  تکرـش  فرط  زا  هک  یتادهعت  یارب  دنناوت  یم روبزم 
.دنیامن هبلاطم 

هدراو یاهررـض  هجیتـن  رد  رگا  دوشن  تکرـش  رد  وا  هیامرـس  رـسک  بجوـم  هک  یتروـص  رد  رگم  داد  ناوـت  یمن عرف  دودـحم  تیلوئـسم  اـب  کیرـش  هب  هدام ١۵۴ -
.تسا عونمم  وا  هب  یتعفنم  ای  حبر  ره  هیدأت  هدشن  ناربج  دوبمک  نیا  هک  مادام  دش  رسک  دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  هکرشلا  مهس

تین و نسح  اب  هک  یدروم  رد  رگم  تسا  تکرش  تادهعت  لوئسم  یتفایرد  هجو  لداعم  ات  دودحم  تیلوئسم  اب  کیرـش  دیدرگ  هیدأت  قوف  مکح  فالخرب  یهجو  هاگ  ره 
.دشاب هتفرگ  یهجو  یبترم  نالیب  رابتعا  هب 

دهاوخ یضورق  لوئسم  دوخ  هکرشلا  مهس  لداعم  ات  دوش  لخاد  یدوجوم  یماهس  ریغ  طلتخم  تکرش  رد  دودحم  تیلوئـسم  اب  کیرـش  ناونع  هب  سک  ره  هدام ١۵۵ -
نکی مل  ناک  ثلاث  صاخـشا  لباقم  رد  دشاب  بیترت  نیا  فالخرب  هک  یطرـش  ره  .دشاب  هدشن  ای  هدـش  ضوع  تکرـش  مسا  هاوخ  هتـشاد  وا  دورو  زا  لبق  تکرـش  هک  دوب 

.دوب دهاوخ 
، دنرادن یقح  نآ  رد  ءاکرش  یصخش  ناراکبلط  هدش و  میسقت  تکرش  دوخ  ناراکبلط  نیب  تکرش  ییاراد  دوش  تسکشرو  یماهس  ریغ  طلتخم  تکرـش  رگا  هدام ١۵۶ -

.تسا بوسحم  زین  تکرش  ییاراد  وزج  زین  دودحم  تیلوئسم  اب  ءاکرش  هکرشلا  مهس 
ءاکرـش زا  کی  ره  ای  مامت  یـصخش  ییاراد  زا  ار  دوخ  بلط  هیقب  دـنراد  قح  نآ  ناراکبلط  دـشابن  یفاک  نآ  ضورق  مامت  هیدأت  یارب  تکرـش  ییاراد  رگا  هدام ١۵٧ -

.دوب دهاوخن  یتوافت  نماض  ءاکرش  یصخش  ناراکبلط  تکرش و  ناراکبلط  نیب  تروص  نیا  رد  دننک  لوصو  نماض 
دنهاوخ قوقحلا  یواستم  روبزم  کیرش  یصخش  ناراکبلط  اب  نآ  ناراکبلط  ای  تکرش  دوخ  دودحم  تیلوئسم  اب  ءاکرش  زا  یکی  یگتسکشرو  تروص  رد  هدام ١۵٨ -
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.دوب
.تسا هیاعرلا  مزال زین  یماهس  ریغ  طلتخم  یاه  تکرش رد  داوم ١٢٩ و ١٣٠  تاررقم  هدام ١۵٩ -

.تسا ینماضت  یاه  تکرش هب  عجار  تاررقم  عبات  رگیدکی  اب  اهنآ  طباور  ناراکبلط و  لباقم  رد  اهنآ  تیلوئسم  دشاب  رفن  کی  زا  شیب  نماض  کیرش  رگا  هدام ١۶٠ -
.تسا یراج  زین  یماهس  ریغ  طلتخم  یاه  تکرش دروم  رد  ١٣٩ و ١۴٠  - ١٣٨ - ١٣٧ داوم ١٣۶ - تاررقم  هدام ١۶١ -

.دوش یمن تکرش  لالحنا  بجوم  دودحم  تیلوئسم  اب  ءاکرش  ای  کیرش  زا  یکی  یگتسکشرو  ای  تیروجحم  ای  گرم 
یماهس طلتخم  تکرش  مجنپ - ثحبم 

.دوش یم لیکشت  نماض  کیرش  رفن  دنچ  ای  کی  یماهس و  ءاکرش  هدع  کی  نیب  یصوصخم  مسا  تحت  رد  هک  تسا  یتکرش  یماهس  طلتخم  تکرش  هدام ١۶٢ -
تکرش رد  هک  تسا  هیامرس  نامه  نازیم  ات  اهنآ  تیلوئسم  هدمآ و  رد  همیقلا  یواستم ماهس  تاعطق  ای  ماهس  تروص  هب  اهنآ  هیامرـس  هک  دنتـسه  یناسک  یماهـس  ءاکرش 

.دنراد
تروص رد  .دوش  ادیپ  تکرش  ییاراد  رب  هوالع  تسا  نکمم  هک  تسا  یضورق  هیلک  لوئسم  هدماین و  رد  ماهس  تروص  هب  وا  هیامرـس  هک  تسا  یـسک  نماض  کیرش 

.دوب دهاوخ  ینماضت  تکرش  تاررقم  عبات  رگیدکی  اب  اهنآ  طباور  ناراکبلط و  لباقم  رد  اهنآ  تیلوئسم  نماض  کیرش  ددعت 
.دوش دیق  نماض  ءاکرش  زا  یکی  مسا  لقاال  و  طلتخم ) تکرش   ) ترابع دیاب  تکرش  مسا  رد  هدام ١۶٣ -

.تسا نماض  ءاکرش  ای  کیرش  هب  صوصخم  یماهس  طلتخم  تکرش  تیریدم  هدام ١۶۴ -
ءاکرـش یمومع  عمجم  ار  تأیه  نیا  دوش و  یم رارقرب  ءاکرـش  زا  رفن  هس  زا  بکرم  لقاال  یراـظن  تأـیه  یماهـس  طـلتخم  یاـه  تکرـش زا  کـی  ره  رد  هدام ١۶۵ -

دوش یم دیدجت  تکرش  همانساسا  رد  ررقم  طیارش  بسح  رب  تأیه  باختنا  دنک ، یم نیعم  تکرش  روما  رد  یمادقا  ره  زا  لبق  تکرش و  یعطق  لیکشت  زا  دعب  هلصافالب 
.دش دهاوخ  باختنا  لاس  کی  یارب  راظن  تأیه  نیلوا  تروص  ره  رد 

نوناق نیا  ۴١ و ۵٠  - ٣٩ - ٣٨ - ٢٩ داوم ٢٨ - تاررقم  مامت  هک  دنک  لصاح  نانیمطا  هدرک و  قیقحت  هلصافالب  ندش  باختنا  زا  دعب  دیاب  راظن  تأیه  نیلوا  هدام ١۶۶ -
.تسا هدش  تیاعر 

نیناوق قبط  رب  دوخ  تیرومأم  ماجنا  رد  اهنآ  زا  کی  ره  نکیل  دنرادن  یتیلوئـسم  چیه  نآ  زا  هلـصاح  جـیاتن  یرادا و  لامعا  تهج  زا  راظن  تأیه  ءاضعا  هدام ١۶٧ -
.دنشاب یم دوخ  تاریصقت  لامعا و  لوئسم  یتکلمم  هلومعم 

میظنت رد  هاگ  ره  دـنهد و  یم یمومع  عمجم  هب  یترپار  هلاس  همه  هدروآ  رد  قیقدـت  تحت  ار  تکرـش  دانـسا  هیلک  قودنـص و  رتافد و  راظن  تأیه  ءاـضعا  هدام ١۶٨ -
ار دوخ  لئالد  دنشاب  هتشاد  عفانم  میسقت  رد  تکرش  ریدم  داهنشیپ  اب  یتفلاخم  رگا  هدومن و  رکذ  روکذم  ترپار  رد  دنیامن  هدهاشم  ییاطخ  یبیترت و  یب  ییاراد  تروص 

.دننک یم نایب 
لحنم ار  تکرش  هدام ١٨١  ب )  ) هرقف قبط  رب  روبزم  عمجم  یأر  تقفاوم  دیامن و ب  توعد  یمومع  عمجم  داقعنا  یارب  ار  ءاکرش  دناوت  یم راظن  تأیه  هدام ١۶٩ -

.دنک
نالیب و تروص  زا  هدش  رـضاح  تکرـش  یلـصا  زکرم  رد  وا ) هدنیامن  ای  دوخ   ) دـناوت یم یمهـس  بحاص  ره  یمومع  عمجم  داقعنا  زا  لبق  زور  هدزناپ  ات  هدام ١٧٠ -

.دنک لصاح  عالطا  راظن  تأیه  ترپار  ییاراد و  تروص 
هدام ١٣٨. دروم  رد  رگم  دش  دهاوخن  تکرش  لالحنا  بجوم  نماض  ءاکرش  زا  کی  چیه  یگتسکشرو  هدام ١٧١ -

.تسا یراج  نآ  نماض  ءاکرش  یماهس و  طلتخم  تکرش  دروم  رد  داوم ١٢۴ و ١٣۴  مکح  هدام ١٧٢ -
یقاب اهنآ  هدهع  رب  هک  ار  هچنآ  هیفصت  ریدم  دنشاب  هتخادرپن  ار  دوخ  ماهس  تمیق  مامت  یماهـس  ءاکرـش  دوش و  تسکـشرو  یماهـس  طلتخم  تکرـش  هاگ  ره  هدام ١٧٣ -

.دنک یم لوصو  تسا 
دوخ ماهس  تمیق  تباب  زا  هک  یماهس  ءاکرش  زا  کی  ره  هب  دناوت  یم تکرش  ناراکبلط  زا  کی  ره  دش  لحنم  یگتسکشرو  زا  ریغ  یقیرط  هب  تکرش  رگا  هدام ١٧۴ -

عوجر قح  دوخ  بلط  لوصو  یارب  ناراکبلط  هدشن  لحنم  تکرش  هک  مادام  دنیامن  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  کیرش  نآ  یهدب  دودح  رد  هدرک  عوجر  تسا  تکرش  نویدم 
.دنرادن ار  یماهس  ءاکرش  زا  کی  چیه  هب 

.دنرادن تکرش  ییاراد  هب  یقح  نماض  ءاکرش  یصخش  ناراکبلط  هدشن  هیدأت  نآ  ییاراد  زا  تکرش  ضورق  ات  دش  تسکشرو  طلتخم  تکرش  رگا  هدام ١٧۵ -
.تسا یماهس  فلتخم  یاه  تکرش لماش   ۵٠ - ۴٣٩-١ - ٣٨ - ٢٩ داوم ٢٨ –  دافم  هدام ١٧۶ -

نالطب نیا  هب  جراخ  صاخشا  لباقم  رد  دنناوت  یمن ءاکرش  نکیل  تسا  لطاب  دوش  لیکشت   ۵٠ - ٣٩ داوم ٢٨-٢٩ - فالخ  رب  هک  یماهس  طلتخم  تکرش  ره  هدام ١٧٧ -
.دنیامن دانتسا 

.دش دهاوخ  راتفر  هدام ١٠١  قباطم  دوش  نالطب  هب  موکحم  لبق  هدام  بسح  رب  تکرش  هاگ  ره  هدام ١٧٨ -
.دوش تیاعر  دیاب  زین  طلتخم  یاه  تکرش رد  نوناق  نیا   ٨٧ - ٨۶ داوم ٨۴-٨۵ –  دافم  هدام ١٧٩ -

.تسا هیاعرلا  مزال زین  طلتخم  تکرش  دروم  رد  نوناق  نیا  ٩١ و ٩٢  - ٩٠ داوم ٨٩ - دافم  هدام ١٨٠ -
: دوش یم لحنم  لیذ  دراوم  رد  طلتخم  تکرش  هدام ١٨١ -

هدام ٩٣. تارقف ١-٢-٣  دروم  رد  فلا ) )
.دشاب هدش  حیرصت  روکذم  عمجم  یارب  قح  نیا  همانساسا  رد  هک  یتروص  رد  یمومع  عمجم  میمصت  بسح  رب  (ب )

.نماض ءاکرش  تیاضر  یمومع و  عمجم  میمصت  بسح  رب  (ج )
.دشاب هدش  حیرصت  همانساسا  رد  دراوم  نیا  رد  تکرش  لالحنا  هک  نیا  رب  طورشم  نماض  ءاکرش  زا  یکی  تیروجحم  ای  توف  تروص  رد  (د )

.تسا یراج  هدام ٧٢  مکح  ج )  ) و ب )  ) تارقف دروم  رد 
دوشن لصاح  تقفاوم  لالحنا  هب  عجار  نماض  ءاکرش  یمومع و  عمجم  نیب  هدشن و  نیعم  لالحنا  هب  میمصت  قح  یمومع  عمجم  یارب  همانساسا  رد  هاگ  ره  هدام ١٨٢ -

لالحنا یلئالد  هب  نماض  ءاکرـش  زا  یکی  هک  تسا  یراج  زین  یدروم  رد  مکح  نیمه  .داد  دـهاوخ  لالحنا  هب  مکح  دـنیبب  هجوم  ار  لالحنا  نارادـفرط  لئالد  همکحم  و 
.دنیبب هجوم  ار  لئالد  نآ  همکحم  هدومن و  اضاقت  همکحم  زا  ار  تکرش 

یبسن تکرش  مشش - ثحبم 

تبـسن هب  ءاکرـش  زا  کـی  ره  تیلوئـسم  لیکـشت و  رفن  دـنچ  اـی  ود  نیب  صوـصخم  مسا  تحت  رد  یتراـجت  روـما  یارب  هک  تسا  یتکرـش  یبـسن  تکرـش  هدام ١٨٣ -
.هتشاذگ تکرش  رد  هک  تسا  یا  هیامرس

www.takbook.com



ءاکرش مامت  یماسا  رب  لمتشم  تکرش  مسا  هک  یتروص  رد  .دوش  رکذ  دیاب  ءاکرش  زا  رفن  کی  مسا  لقاال  و  یبسن ) تکرش   ) ترابع یبسن  تکرـش  مسا  رد  هدام ١٨۴ -
.تسا یرورض  ناردارب »  » و ءاکرش » و   » لیبق زا  یترابع  دش  رکذ  هک  ییاکرش  ای  کیرش  مسا  زا  دعب  دشابن 

.تسا هیاعرلا  مزال  زین  یبسن  تکرش  دروم  رد   ١٢٣ - ١٢٢ - ١٢١ - ١٢٠ - ١١٩ هدام ١١٨ - روتسد  هدام ١٨۵ -
ضورق هیدأت  لوئسم  هتشاد  تکرش  رد  هک  هیامرس  تبـسن  هب  ءاکرـش  زا  کی  ره  دشابن  یفاک  تکرـش  ضورق  مامت  هیدأت  یارب  یبسن  تکرـش  ییاراد  رگا  هدام ١٨۶ -

.تسا تکرش 
درف هب  قوف  هدام  تیاعر  اب  دنناوت  یم ناراکبلط  لالحنا  زا  سپ  طقف  دیآ  لمع  هب  تکرش  دوخ  زا  دیاب  نآ  ضورق  هبلاطم  هدشن  لحنم  یبسن  تکرش  هک  مادام  هدام ١٨٧ -

.دننک هعجارم  ءاکرش  درف 
هک دوب  دهاوخ  مه  یضورق  لوئسم  دراذگ  یم تکرش  رد  هک  هیامرس  تبـسن  هب  دوش  لخاد  یدوجوم  یبسن  تکرـش  رد  نماض  کیرـش  ناونع  هب  سک  ره  هدام ١٨٨ -
رثا ثلاث  صاخـشا  هب  تبـسن  بیترت  نیا  فالخ  رب  ءاکرـش  رارق  دشاب  هدشن  ای  دشاب  هدـش  هداد  یرییغت  تکرـش  مسا  رد  هک  نیا  زا  معا  هتـشاد  وا  دورو  زا  لبق  تکرش 

.درادن
.تسا یراج  زین  یبسن  یاه  تکرش رد  ات ١٣۶  داوم ١٢٧  و  تساهنآ ) هیامرس  تبسن  هب  هک  ءاکرش  تیلوئسم  زج   ) هدام ١٢۶ دافم  هدام ١٨٩ -

فرصم دیلوت و  ینواعت  یاه  تکرش متفه - ثحبم 

راک هب  سانجا  ای  ءایشا  شورف  دیلوت و  یارب  ار  دوخ  لغاشم  ءاکرش  دوش و  یم لیکشت  فرح  بابرا  زا  یا  هدع نیب  هک  تسا  یتکرش  دیلوت  ینواعت  تکرش  هدام ١٩٠ -
.دنرب یم

هرادا ءاضعا  ثلث  ود  لقاال  دنشابن  تسا  تکرـش  تایلمع  عوضوم  هک  هفرح  لها  زا  ای  هدوبن  یمئاد  تمدخ  رد  ءاکرـش  زا  هدع  کی  دیلوت  تکرـش  رد  رگا  هدام ١٩١ -
.تسا تکرش  تایلمع  عوضوم  اهنآ  هفرح  هک  دنوش  باختنا  ییاکرش  زا  دیاب  تکرش  هدننک 

: دوش یم لیکشت  لیذ  دصاقم  یارب  هک  تسا  یتکرش  فرصم  ینواعت  تکرش  هدام ١٩٢ -
.دنشاب هدیرخ  ای  هدرک  داجیا  ءاکرش  ار  هروبزم  سانجا  هک  نیا  زا  معا  یناگدنز  فراصم  یارب  همزال  سانجا  شورف  - ١

.هنآ زا  کی  ره  دیرخ  تبسن  هب  ءاکرش  نیب  ررض  عفن و  میسقت  - ٢
هداد بیترت  ءاکرش  یضارت  اب  هک  یصوصخم  تاررقم  قبط  رب  ای  یماهـس  تکرـش  لوصا  قباطم  تسا  نکمم  فرـصم  ای  دیلوت  زا  معا  ینواعت  تکرـش  هدام ١٩٣ -

.تسا هیاعرلا  مزال داوم ٣٢ و ٣٣  دافم  لاح  ره  رد  یلو  دوشب  لیکشت  دشاب  هدش 
کی چیه  دوب و  دهاوخ  لایر  هد  ماهس  تاعطق  ای  ماهس  لقادح  دوش  لیکشت  یماهس  تکرش  لوصا  قباطم  فرصم  ای  دیلوت  ینواعت  تکرش  هک  یتروص  رد  هدام ١٩۴ -

.دشاب هتشاد  یأر  کی  زا  شیب  یمومع  عمجم  رد  دنناوت  یمن ءاکرش  زا 
ه همان تکرش رشن  اه و  تکرش تبث  هب  هعجار  تاررقم  رد  مود - لصف 

.تسا اه  تکرش تبث  نوناق  تاررقم  عیمج  عبات  یمازلا و  نوناق  نیا  رد  روکذم  یاه  تکرش هیلک  تبث  هدام ١٩۵ -
.دوش یم نیعم  هیلدع  ترازو  همانماظن  رد  تسا  مزال  تکرش  ندیناسر  تبث  هب  یارب  هک  یتاجتشون  دانسا و  هدام ١٩۶ -

.دش دهاوخ  نالعا  هیلدع  ترازو  همانماظن  قبط  نآ  تامضنم  همان و  تکرش هصالخ  تکرش  ره  لیکشت  لوا  هام  فرظ  رد  هدام ١٩٧ -
هک یثلاث  صاخشا  لباقم  رد  ار  نالطب  نیا  دنناوت  یمن ءاکرش  زا  کی  چیه  دش  مالعا  تکرش  تایلمع  نالطب  قوف  هدام  ود  روتسد  تیاعر  مدع  تلع  هب  رگا  هدام ١٩٨ -

.دنهد رارق  رذع  دنا  هدرک هلماعم  اهنآ  اب 
هزوح ره  رد  دوش  یم نیعم  هیلدع  ترازو  همانماظن  رد  هک  یمـسق  هب  دیاب  داوم ١٩۵-١٩٧  تاررقم  دشاب  هتشاد  هبعش  هزوح  نیدنچ  رد  تکرـش  هاگ  ره  هدام ١٩٩ -

.ددرگ ماجنا  هناگادج 
هب لالحنا  هک  یدراوم  رد  یتح   ) تکرش لالحنا  ای  ررقم  تدم  رب  دئاز  تکرش  تدم  دیدمت  ای  تکرـش  همانـساسا  رییغت  یارب  یتامیمـصت  هک  عقوم  ره  رد  هدام ٢٠٠ -
دوش ذاختا  تکرش  مسا  رییغت  ای  تکرش  زا  اهنآ  زا  یـضعب  جورخ  ای  ءاکرـش  لیدبت  ای  باسح  غیرفت  تیفیک  نییعت  و  دریگ ) یم تروص  تکرـش  تدم  یاضقنا  هطـساو 

.تسا هیاعرلا  مزال  داوم ١٩۵ و ١٩٧  تاررقم 
.دش دهاوخ  تیاعر  دوش  یم ذاختا  نوناق  نیا  هدام ٧٩  رد  نیعم  دروم  هب  تبسن  هک  یمیمصت  ره  عقوم  رد  بیترت  نیمه 

یانثتسا هب  نوناق  نیا  رد  روکذم  یاه  تکرش فرط  زا  یپاچ  ای  یطخ  روط  هب  هک  هریغ  تایرشن و  تانالعا و  اه و  باسح تروص  دانسا و  هنوگ  ره  رد  هدام ٢٠١ -
دوش نیعم  ًاحیرـص  دیاب  زین  هدش  هتخادرپ  هک  یتمـسق  هدشن  هتخادرپ  هیامرـس  مامت  رگا  ددرگ و  رکذ  دیاب  ًاحیرـص  تکرـش  هیامرـس  دوش  یم رداص  ینواعت  یاه  تکرش

.دش دهاوخ  موکحم  یدقن  یازج  لایر  کی  رازه و  جنپ  هب  فلختم  تکرش 
رد دوخ  تایرشن  تانالعا و  اه و  باسح تروص  دانسا و  دروم  رد  دنراد  تراجت  هب  لاغتشا  ناریا  رد  هدنیامن  ای  هبعش  هلیسو  هب  هک  زین  یجراخ  یاه  تکرش هرصبت -

.دوب دنهاوخ  هدام  نیا  تاررقم  لومشم  ناریا 
اه تکرش روما  هیفصت  رد  موس - لصف 

.تسا یگتسکشرو  هب  هطوبرم  تاررقم  عبات  هک  یگتسکشرو  دروم  رد  رگم  دوب  دهاوخ  لیذ  داوم  قفاوم  لالحنا  زا  سپ  اه  تکرش روما  هیفصت  هدام ٢٠٢ -
یرگید صاخشا  نماض  ءاکرش  هکنآ  رگم  تسا  تکرش  ناریدم  ای  ریدم  اب  هیفصت  رما  یماهس  ریغ  یماهس و  طلتخم  یبسن و  ینماضت و  یاه  تکرش رد  هدام ٢٠٣ -

.دنیامن نیعم  هیفصت  یارب  دوخ  نیب  زا  ای  جراخ  زا  ار 
تیادب همکحم  دنتفریذپن  ار  اضاقت  نآ  نماض  ءاکرش  ریاس  دش و  اضاقت  هیفصت  یارب  صوصخم  صاخشا  نییعت  نماض  کیرش  دنچ  ای  کی  فرط  زا  رگا  هدام ٢٠۴ -

.درک دهاوخ  نیعم  هیفصت  یارب  ار  یصاخشا 
.ددرگ نالعا  تبث و  دانسا  تبث  هرادا  رد  دیاب  اهنآ  یماسا  دنوش  نیعم  هیفصت  یارب  تکرش  ناریدم  زا  ریغ  یصاخشا  هک  دروم  ره  رد  هدام ٢٠۵ -

.دنیامن نیعم  هیفصت  روما  رد  تراظن  یارب  رفن  دنچ  ای  کی  دنراد  قح  نماض  ریغ  ءاکرش  یماهس ) ریغ  یماهس و   ) طلتخم یاه  تکرش رد  هدام ٢٠۶ -
داوم رد  ررقم  بیترت  هب  تسا  تکرـش  ییاراد  میـسقت  تابلاطم و  لوصو  تادـهعت و  یارجا  یراج و  یاـهراک  هب  نداد  همتاـخ  هیفـصت  نایدـصتم  هفیظو  هدام ٢٠٧ -

٢١١ و ٢١٢. - ٢١٠ - ٢٠٩ - ٢٠٨
.داد دنهاوخ  ماجنا  هیفصت  نایدصتم  دوش  مزال  یدیدج  تالماعم  تکرش  تادهعت  یارجا  یارب  رگا  هدام ٢٠٨ -

.دننک همکاحم  تکرش  فرط  زا  لیکو  طسوت  هب  ای  ًاصخش  دنراد  قح  هیفصت  نایدصتم  هدام ٢٠٩ -
نیا زا  تسا  یرابجا  تیمکح  نوناق  مکح  هب  هک  یدراوم  دنشاب - هداد  هزاجا  وا  هب  نماض  ءاکرش  هک  دراد  مکح  نییعت  حالصا و  قح  یتقو  هیفصت  یدصتم  هدام ٢١٠ -
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.تسا ینثتسم  هدعاق 
یضورق لداعم  دیاب  هیفصت  نایدصتم  یلو  دوش  یم میسقت  ءاکرش  نیب  تقوم  روط  هب  تسین  جایتحا  لحم  هیفصت  تدم  رد  هک  تکرش  ییاراد  زا  تمسق  نآ  هدام ٢١١ -

.دنیامن عوضوم  تسا  فالتخا  دروم  ءاکرش  نیب  باسح  رد  یغلبم ک  لداعم  نینچمه  تسا و  هدیسرن  نآ  هیدأت  دعوم  زونه  هک 
تیادب همکحم  هب  میسقت  رد  فالتخا  عفر  دننک - یم نیعم  ررض  عفن و  زا  ار  ءاکرش  زا  کی  ره  مهـس  مه و  هب  تبـسن  ار  ءاکرـش  باسح  هیفـصت  نایدصتم  هدام ٢١٢ -

.دوش یم عوجر 
تیرثکا ای  همانساسا  هکنآ  رگم  تسا  تکرش  ناریدم  هدهع  هب  هیفصت  رما  ینواعت ، یاه  تکرش دودحم و  تیلوئسم  اب  یاه  تکرش یماهس و  یاه  تکرش رد  هدام ٢١٣ -

.دشاب هتشاد  ررقم  یرگید  بیترت  تکرش ، یمومع  عمجم 
نیا اب  هدش  ررقم  هدام ٢٠٧  رد  هک  تسا  یبیترت  هب  ینواعت  دودحم و  تیلوئسم  اب  یاه  تکرش یماهس و  تکرش  رد  هیفـصت  نایدصتم  تارایتخا  هفیظو و  هدام ٢١۴ -

یمومع عمجم  ای  همانساسا  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  طقف  یرابجا ) تیمکح  دروم  یانثتسا  هب   ) اه تکرش نیا  هیفـصت  نایدصتم  یارب  مکح  نییعت  حالـصا و  قح  هک  توافت 
.دشاب هداد  اهنآ  هب  ار  قح  نیا 

رد هبترم  هس  ًالبق  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  نآ  متخ  زا  سپ  هاوخ  هیفصت و  تدم  نمض  رد  هاوخ  ءاکرش  نیب  قوف  هدام  رد  روکذم  یاه  تکرش ییاراد  میسقت  هدام ٢١۵ -
.دشاب هتشذگ  هلجم  رد  نالعا  نیلوا  راشتنا  خیرات  زا  لاس  کی  نالعا و  دیارج  زا  یکی  یمسر و  هلجم 

.دنا هدیسرن دوخ  بلط  هب  هک  داد  دهاوخ  رارق  یناراکبلط  تراسخ  ناربج  لوئسم  ار  هیفصت  نایدصتم  لبق  هدام  زا  فلخت  هدام ٢١۶ -
.دنام دهاوخ  ظوفحم  لاس  هد  ات  هیفصت  متخ  خیرات  زا  ینیعم  لحم  رد  دانسا  تبث  ریدم  رظن  اب  هدش  لحنم  هک  یتکرش  ره  رتافد  هدام ٢١٧ -

-٢٠٩ - ٢٠٨ داوم ٢٠٧ - فلاخم  دیابن  تاررقم  نآ  لاح  ره  رد  یلو  دراد  ررقم  یرگید  بیترت  هیفصت  یارب  دوخ  همانساسا  رد  تسا  زاجم  یتکرـش  ره  هدام ٢١٨ -
.دشاب هدام ٢١١  ریخا  تمسق  ٢١٧ و  - ٢١۶ - ٢١۵ - ٢١٠

هفلتخم تاررقم  مراهچ –  لصف 
اهنآ ثارو  ای  ءاکرـش  نوناق  هک  یدراوم  رد   ) تکرـش تالماعم  هب  عجار  اـهنآ  ثارو  اـی  ءاکرـش  هیلع  رب  ثلاـث  صاخـشا  یواـعد  رد  ناـمز  رورم  تدـم  هدام ٢١٩ -

.تسا لاس  جنپ  هداد ) رارق  لوئسمار 
.دشاب هدش  نالعا  یمسر  هلجم  رد  هدیسر و  تبث  هب  تبث  هرادا  رد  تکرش  زا  وا  جارخا  ای  کیرش  یریگ  هرانک ای  تکرش  لالحنا  هک  تسا  یزور  نامز  رورم  أدبم 

.هدرک ادیپ  هبلاطم  قح  راکبلط  هک  دوش  یم عورش  یزور  زا  نامز  رورم  دشاب  هدش  هبلاطم  لباق  نالعا  تبث و  زا  سپ  بلط  هک  یتروص  رد 
.تسا ینثتسم  هدام  نیا  تاررقم  زا  هدش  نیعم  نآ  یارب  یرت  ینالوط نامز  رورم  نوناق  نیا  بجوم  هب  ای  هدوب  یرت  هاتوک نامز  رورم  عبات  ًاخنس  هک  ییاوعد  هرصبت -

نیا رد  روکذـم  یاه  تکرـش زا  یکی  تروص  هب  ار  دوخ  یتراجت  روما  هب  لاغتـشا  اب  دوش و  لیکـشت  هیتآ  رد  ای  هتـشاد  دوجو  ًالعف  هک  یناریا  تکرـش  ره  هدام ٢٢٠ -
ءارجا نآ  دروم  رد  ینماضت  یاه  تکرـش هب  عجار  ماکحا  هدـش و  بوسحم  ینماضت  تکرـش  دـیامنن  لمع  تکرـش  نآ  هب  طوبرم  تاررقم  قباطم  هدرواین و  رد  نوناق 

تسا تبث  هب  فلکم  هدام ١٣١٠  دادرخ  بوصم  اه  تکرش تبث  نوناق  قبط  رب  هک  یجراخ  تکرـش  ره  نوناق و  نیا  رد  روکذم  یناریا  یتراجت  تکرـش  ره  .ددرگ  یم
الا هدیـسر و  تبث  هب  ناریا  رد  هرمن  هچ  تحت  رد  هک  دـیامن  حیرـصت  ناریا  رد  دوخ  یپاچ  ای  یطخ و  تایرـشن  تانالعا و  اه و  باسح تروص  دانـسا و  هیلک  رد  دـیاب 

.هدش ررقم  تبث  مدع  یارب  اه  تکرش تبث  نوناق  رد  هک  تسا  یتازاجم  رب  هوالع  تازاجم  نیا  .دش  دهاوخ  لایر  رازه  ود  ات  تسیود  زا  یدقن  یازج  هب  موکحم 
لبق دوش و  هیدأت  دیاب  هعرق  قیرط  هب  اهنآ  تمیق  یمومع  عمجم  میمصت  ای  تکرش  همانساسا  قباطم  هک  دشاب  هتشاد  یضارقتسا  قاروا  ای  ماهس  تکرش  رگا  هدام ٢٢١ -

.دیامن دادرتسا  ار  هدش  هیدأت  عفانم  دناوت  یمن تمیق  لصا  هیدأت  عقوم  رد  تکرش  دشاب  هدش  هتخادرپ  هتفرگ  قلعت  اهنآ  هب  هک  یعفانم  قاروا  ای  ماهس  نآ  تمیق  هیدأت  زا 
دایز دیدج  کیرش  لوبق  ای  ءاکرش  فرط  زا  یدعب  طاسقا  هیدأت  هلیسو  هب  ار  دوخ  هیلوا  هیامرس  هک  دنک  دیق  دوخ  همانساسا  رد  دناوت  یم یتراجت  تکرش  ره  هدام ٢٢٢ -

.دوش یم نیعم  ًاتحارص  داد  لیلقت  ار  هیلوا  هیامرس  ناوت  یم نازیم  نآ  ات  هک  یلقادح  همانساسا  رد  دهد  لیلقت  ار  نآ  هیامرس  زا  تشادرب  هطساو  هب  ای  هدرک و 
.تسا عونمم  نداد  رارق  لقادح  ار  تکرش  هیلوا  هیامرس  رشع  زا  رتمک 

کچ بلط - هتف  تارب - مراهچ - باب 

تارب لوا - لصف 

تارب تروص  لوا - ثحبم   

: دشاب لیذ  طیارش  یاراد  دیاب  هدنهد  تارب  رهم  ای  ءاضما  رب  هوالع  تارب  هدام ٢٢٣ -  

.هقرو یور  رد  تارب )  ) هملک دیق  - ١ 

( لاس هام و  زور و   ) ریرحت خیرات  - ٢ 

.دنک هیدأت  ار  تارب  دیاب  هک  یصخش  مسا  - ٣ 

.تارب غلبم  نییعت  - ۴ 

.تارب هجو  هیدأت  خیرات  - ۵ 

.رگید لحم  ای  دشاب  هیلع  لاحم  تماقا  لحم  هک  نیا  زا  معا  تارب  هجو  هیدأت  ناکم  - ۶ 

.دوش یم هتخادرپ  وا  درک  هلاوح  ای  هجو  رد  تارب  هک  یصخش  مسا  - ٧ 

.تسا خلا  مراهچ  ای  موس  ای  مود  ای  لوا  هخسن  هک  نیا  هب  حیرصت  - ٨ 

.هدنهد تارب  دوخ  درک  هلاوح  هب  ای  دشاب  رگید  صخش  درک  هلاوح  هب  تسا  نکمم  تارب  هدام ٢٢۴ -  
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رتمک غلبم  دشاب  فالتخا  اهنآ  نیب  هدش و  هتـشون  فورح  مامت  هب  هعفد  کی  زا  شیب  غلبم  رگا  .دوش  یم هتـشون  فورح  مامت  اب  تارب  غلبم  ریرحت و  خـیرات  هدام ٢٢۵ -  
.تسا ربتعم  فورح  اب  غلبم  دشاب  فالتخا  اهنآ  نیب  هدش و  هتشون  ود  ره  مقر  فورح و  اب  غلبم  رگا  تسا  رابتعا  طانم 

تاورب هب  هعجار  تاررقم  لومـشم  دشابن  هدام ٢٢٣   ٨ - ٧ - ۶ - ۵ - ۴ - ٣ تارقف ٢ - رد  ررقم  یـساسا  طیارـش  زا  یکی  نمـضتم  تارب  هک  یتروص  رد  هدام ٢٢۶ -  
.دوب دهاوخن  یتراجت 

.دوش رداص  یرگید  صخش  باسح  روتسد و  هب  تسا  نکمم  تارب  هدام ٢٢٧ -  

لوکن لوبق و  رد  مود - ثحبم   

.دوش یم رهم  ای  ءاضما  هدش  هتشون  خیرات  دیق  اب  تارب  دوخ  رد  تارب  یلوبق  هدام ٢٢٨ -  

.دش دهاوخ  هتشون  فورح  مامت  اب  یلوبق  خیرات  دشاب  تیور  زا  هدعو  هب  تارب  هک  یتروص  رد   

.دوش یم باسح  تیور  خیرات  تارب  خیرات  دش  هتشون  خیرات  نودب  یلوبق  رگا   

.دشاب لوبق  مدع  رب  رعشم  ترابع  ًاحیرص  هک  نیا  رگم  تسا  بوسحم  یلوبق  دنک  رهم  ای  ءاضما  هتشون  تارب  رد  هیلع  لاحم  هک  یترابع  ره  هدام ٢٢٩ -  

یترابع چـیه  ریرحت  نودـب  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  .تسا  بوسحم  هدـش  لوبق  تارب  هجو  هیقب  دـشاب  تارب  زا  ءزج  کی  لوبق  مدـع  رب  رعـشم  طقف  تراـبع  رگا   
.دوش یم بوسحم  هدش  لوبق  تارب  دیامن  رهم  ای  ءاضما  ار  تارب 

.دیامن هیدأت  هدعو  رس  ار  نآ  هجو  تسا  مزلم  تارب  هدننک  لوبق  هدام ٢٣٠ -  

.درادن لوکن  قح  هدننک  لوبق  هدام ٢٣١ -  

.دیامن ضارتعا  هیقب  یارب  دیاب  تارب  هدنراد  تروص  نیا  رد  دشاب  تارب  هجو  زا  تمسق  کی  هب  رصحنم  یلوبق  تسا  نکمم  هدام ٢٣٢ -  

تخادرپ لوئسم  هتشون  هک  یطرش  دودح  رد  طرش  هب  هدننک  لوبق  اذهعم  یلو  دوش  یم بوسحم  هدش  لوکن  تارب  دش  هتشون  طرش  هب  طورـشم  یلوبق  رگا  هدام ٢٣٣ -  
.تسا تارب  هجو 

.تسا یرورض  هیدأت  ناکم  هب  حیرصت  دوش  هیدأت  دیاب  هدننک  لوبق  تماقا  لحم  زا  جراخ  رد  نآ  هجو  هک  یتارب  یلوبق  رد  هدام ٢٣۴ -  

.دوش لوکن  ای  لوبق  هئارا  خیرات  زا  تعاس  فرظ ٢۴  رد  یهتنم  ای  هئارا  ضحم  هب  دیاب  تارب  هدام ٢٣۵ -  

.لوکن تستورپ )  ) ضارتعا هب  تسا  موسوم  روبزم  همان  قیدصت  ددرگ  ققحم  دوش  یم میظنت  ًامسر  هک  یا  همان قیدصت  بجوم  هب  دیاب  تارب  لوکن  هدام ٢٣۶ -  

هب ار  تارب  هجو  ای  دنهدب  هدعو  رـس  رد  نآ  هجو  هیدأت  یارب  ینماض  دیاب  تارب  هدـنراد  یاضاقت  هب  هدـنهد  تارب  اه و  سیونرهظ لوکن  ضارتعا  زا  سپ  هدام ٢٣٧ -  
.دنیامن هیدأت  ًاروف  دشاب ) رگا   ) یعوجر تارب  جراخم  همان و  ضارتعا  جراخم  مامضنا 

زونه یلو  هدرک  لوبق  صخش  نامه  هک  زین  یتارب  هدنراد  دوش  هیدأت  مدع  ضارتعا  هتخادرپن  ار  نآ  هجو  یلو  هدرک  لوبق  ار  یتارب  هک  یسک  هیلع  رب  رگا  هدام ٢٣٨ -  
.دنک نیمضت  یرگید  وحن  هب  ار  نآ  تخادرپ  ای  دهد  نماض  نآ  هجو  تخادرپ  یارب  هک  دیامن  اضاقت  هدننک  لوبق  زا  دناوت  یم تسا  هدیسرن  نآ  تخادرپ  دعوم 

ثلاث صخش  یلوبق  رد  موس - ثحبم   

ثلاث صخش  یلوبق  دنک ، لوبق  اه  سیونرهظ زا  یکی  ای  هدنهد  تارب  مان  هب  ار  نآ  دناوت  یم یثلاث  صخش  دمآ  لمع  هب  ضارتعا  دش و  لوکن  یتارب  هاگ  ره  هدام ٢٣٩ -  
.دسرب وا  ءاضما  هب  هدش و  دیق  همان  ضارتعا  رد  دیاب 

دوش یم لصاح  اه  سیونرهظ هدنهد و  تارب  لباقم  رد  نآ  لوکن  زا  تارب  هدنراد  یارب  هک  یقوقح  هیلک  هدشن  هیدأت  تارب  ات  زین  ثلاث  صخش  یلوبق  زا  دعب  هدام ٢۴٠ -  
.دوب دهاوخ  ظوفحم 

تارب هدعو  رد  مراهچ - ثحبم   

خیرات زا  هام  دنچ  ای  کی  ای  زور  دنچ  ای  کی  هدعو  هب  ای  تارب ، تیؤر  زا  هام  دنچ  ای  کی  ای  زور  دنچ  ای  کی  هدعو  هب  ای  دشاب  تیؤر  هب  تسا  نکمم  تارب  هدام ٢۴١ -  
.دشاب هدش  لوکوم  ینیعم  زور  هب  تخادرپ  تسا  نکمم  تارب ،

.دوش هتخادرپ  ًاروف  دیاب  دش  لوبق  هدعو  یب  تارب  هاگ  ره  هدام ٢۴٢ -  

.دوش یم نیعم  لوکن  همان  ضارتعا  خیرات  ای  یلوبق  خیرات  هلیسو  هب  دراد  هدعو  تیؤر  زا  هام  دنچ  ای  کی  ای  زور  دنچ  ای  کی  هک  یتارب  تخادرپ  دعوم  هدام ٢۴٣ -  

.دوش هیدأت  لیطعت  زا  دعب  زور  دیاب  درک  فداصت  یمسر  لیطعت  اب  تارب  تخادرپ  دعوم  رگا  هدام ٢۴۴ -  
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.دش دهاوخ  تیاعر  زین  یتراجت  قاروا  ریاس  دروم  رد  هدعاق  نیمه  هرصبت -  

یسیونرهظ مجنپ - ثحبم   

.دیآ یم لمع  هب  یسیونرهظ  هلیسو  هب  تارب  لاقتنا  هدام ٢۴۵ -  

.ددرگ دیق  دوش  یم هداد  لاقتنا  وا  هب  تارب  هک  یسک  مسا  خیرات و  یسیونرهظ  رد  تسا  نکمم  دسرب  سیونرهظ  ءاضما  هب  دیاب  یسیونرهظ  هدام ٢۴۶ -  

یلو هدشن  عقاو  تارب  لاقتنا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدومن  دـیق  ار  لوصو  رد  تلاکو  سیونرهظ  هک  نیا  رگم  تسا  تارب  لاقتنا  زا  یکاح  یـسیونرهظ  هدام ٢۴٧ -  
.دشاب هدش  حیرصت  تارب  رد  نیا  فالخ  هک  یدراوم  رد  زج  تشاد  دهاوخ  لوصو  یارب  یوعد  هماقا  ضارتعا و  قح  ءاضتقالا  یدلو لوصو  قح  تارب  هدنراد 

.دوش یم هتخانش  روزم  دنک  دیق  یمدقم  خیرات  یسیونرهظ  رد  سیونرهظ  هاگ  ره  هدام ٢۴٨ -  

تیلوئسم مشش - ثحبم   

.دنراد ینماضت  تیلوئسم  تارب  هدنراد  لباقم  رد  اه  سیونرهظ هدرک و  لوبق  ار  تارب  هک  یسک  هدنهد و  تارب  هدام ٢۴٩ -  

.دیامن عوجر  ًاعمتجم  اهنآ  مامت  هب  ای  رفن  دنچ  هب  ای  ًادرفنم  دهاوخب  هک  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  دناوت  یم ضارتعا  هیدأت و  مدع  تروص  رد  تارب  هدنراد   

.دراد دوخ  لبقام  یاه  سیون رهظ  هدنهد و  تارب  هب  تبسن  اه  سیونرهظ زا  کی  ره  ار  قح  نیمه   

زا ار  یسیونرهظ  بیترت  تسین  مزلم  یوعد  هدننک  هماقا  تسین - تارب  نیلوئسم  ریاس  هب  عوجر  قح  طاقسا  بجوم  نیلوئسم  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هیلع  رب  یوعد  هماقا   
.تسا هدومن  تنامض  وا  زا  هک  دراد  ینماضت  تیلوئسم  یسک  اب  طقف  هدرک  ار  سیونرهظ  ای  هیلع  لاحم  ای  هدنهد  تارب  تنامض  هک  ینماض  دنک  تیاعر  خیرات  ثیح 

دزادرپب دـیاب  هک  ینوناق  جراخم  تاعرفتم و  باسح  تروص  همان و  ضارتعا  تارب و  میلـست  هب  ار  تخادرپ  دـناوت  یم تارب  هیدأت  نیلوئـسم  زا  کی  ره  هدام ٢۵٠ -  
.دنک لوکوم 

هجو  ) دوخ بلط  مامت  لوصو  یارب  امرغ  مامت  رد  ای  امرغ  زا  کی  ره  رد  دناوت  یم تارب  هدنراد  دـنوش  تسکـشرو  تارب  نیلوئـسم  زا  رفن  دـنچ  هاگ  ره  هدام ٢۵١ -  
هب هک  یهجو  یارب  دناوت  یمن ناگتـسکشرو  زا  کی  چیه  هیفـصت  ریدـم  .دـیامن  لوصو  ًالماک  ار  دوخ  بلط  هک  نیا  ات  دوش  لخاد  ینوناق ) جراخم  تاعرفتم و  تارب و 
هب ناگتـسکشرو  ماـمت  ییاراد  زا  هک  یهوجو  عوـمجم  هک  یتروـص  رد  رگم  دـیامن  عوـجر  رگید  هتـسکشرو  هیفـصت  ریدـم  هب  دوـش  یم هتخادرپ  بلط  نینچ  بحاـص 

ییاراد ءزج  دنا  هتخادرپ مادک  ره  هک  یهجو  نازیم  ات  دهعت  خیرات  بیترت  هب  دیاب  دازام  تروص  نیا  رد  دشاب  وا  بلط  نازیم  زا  شیب  دبای  یم صیـصخت  بلط  بحاص 
.دنراد عوجر  قح  اه  هتسکشرو ریاس  هب  هک  ددرگ  بوسحم  یناگتسکشرو 

.دوب دهاوخ  یعرم  دنشاب  هتشاد  ینماضت  تیلوئسم  نید  کی  تخادرپ  یارب  هک  یرفن  دنچ  ره  یگتسکشرو  دروم  رد  هدام  نیا  دافم  هرصبت -  

تخادرپ رد  متفه - ثحبم   

.دیآ یم لمع  هب  هدش  نیعم  نآ  رد  هک  یلوپ  عون  اب  تارب  تخادرپ  هدام ٢۵٢ -  

رد تارب  نآ  دهدب و  تسا  هدش  نیعم  تارب  رد  هک  عون  نآ  زا  ریغ  یلوپ  تسا  هدرک  لقتنم  وا  هب  ار  تارب  هک  یـسک  ای  هدـنهد  تارب  هب  تارب  هدـنراد  رگا  هدام ٢۵٣ -  
تارب رد  هک  یلوپ  عون  ای  هداد  هک  ار  یلوپ  عون  هدـنهد  لاقتنا  ای  تارب  هدـنهد  زا  دـناوت  یم تارب  هدـنراد  دوش  ضارتعا  هیدأت  مدـع  ای  لوبق و  زا  عانتما  ای  لوکن  هجیتن 

.تسین هبلاطم  لباق  هدش  نیعم  تارب  رد  هک  یلوپ  عون  زج  تارب  هجو  نیلوئسم  ریاس  زا  یلو  دنک  هبلاطم  هدش  نیعم 

.دوش هتخادرپ  هدعو  رخآ  زور  دیاب  هدعو  هب  تارب  هدام ٢۵۴ -  

.دش دهاوخن  باسح  تسا  رودص  خیرات  زا  هدعو  هب  هک  یتاورب  رد  تارب  رودص  زور  تسا و  تیؤر  زا  هدعو  هب  هک  یتاورب  رد  تیؤر  زور  هدام ٢۵۵ -  

.تسا لوؤسم  دنراد  یقح  تارب  هجو  هب  تبسن  هک  یصاخشا  لباقم  رد  هدومن  هیدأت  دعوم  زا  لبق  ار  تارب  هجو  هک  یصخش  هدام ٢۵۶ -  

تیاـضر روبزم  تلهم  هب  هک  هدـنهد  تارب  دوخ و  لـبقام  یاـه  یـسیونرهظ هب  دـهدب  تخادرپ  یارب  یتلهم  هتـشون  یلوبق  هک  یـسک  هب  تارب  هدـنراد  رگا  هدام ٢۵٧ -  
.تشاد دهاوخن  عوجر  قح  دنا  هدادن

.دشاب هدش  فیقوت  وا  دزن  رد  ًانوناق  تارب  هجو  هکنآ  رگم  دوش  یم بوسحم  همذلا  یرب  دزادرپ  یم ار  تارب  هجو  هدعو  رس  رد  هک  یصخش  هدام ٢۵٨ -  

زا سپ  هک  دشاب  هدـش  دـیق  هخـسن  نآ  یور  رد  هک  یتروص  رد  دـیآ  لمع  هب  خـلا - عبار  ای  ثلاث  ای  یناث  هخـسن  بجوم  هب  تسا  نکمم  تارب  هجو  تخادرپ  هدام ٢۵٩ -  
.تسا طقاس  رابتعا  زا  رگید  خسن  هخسن  نیا  بجوم  هب  هجو  تخادرپ 

لوئـسم دراد  ار  هدـش  یلوبق  هخـسن  هک  یـصخش  لـباقم  رد  هدـشن  هتـشون  یلوبق  نآ  یور  رد  هک  دزادرپب  یا  هخـسن بسح  رب  ار  تارب  هجو  هک  یـصخش  هدام ٢۶٠ -  
.تسا نآ  هجو  تخادرپ 
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.دنک اضاقت  خلا  عبار  ای  ثلاث  ای  یناث  هخسن  بسح  رب  ار  نآ  هجو  لوصو  دناوت  یم نآ  بحاص  تسا  هدشن  لوبق  زونه  هک  یتارب  ندش  مگ  تروص  رد  هدام ٢۶١ -  

نداد زا  سپ  همکحم  رما  بجوم  هب  طقف  رگید  یاه  هخسن یور  زا  تخادرپ  یاضاقت  هدش  هتـشون  نآ  یور  رد  یلوبق  هک  دشاب  یا  هخـسن دوقفم  هخـسن  رگا  هدام ٢۶٢ -  
.دیآ یم لمع  هب  نماض 

تابثا زا  سپ  دیامن  لیصحت  ار  خلا  عبار  ای  ثلاث  ای  یناث  هخسن  دناوت  یم دشاب  هدشن  ای  هدش  هتشون  یلوبق  هک  نیا  زا  معا  هدرک  مگ  ار  تارب  هک  یصخش  رگا  هدام ٢۶٣ -  
.دنک هبلاطم  همکحم  رما  بجوم  هب  ار  نآ  هجو  هیدأت  نماض  نداد  اب  دناوت  یم تسا  وا  هب  قلعتم  تارب  هک  نیا 

مامت دناوت  یم دوقفم  تارب  بحاص  دوش  عانتما  تارب  هجو  هیدأت  زا  تسا  هدـمآ  لمع  هب  داوم ٢۶١ و ٢۶٢ و ٢۶٣  دروم  رد  هک  ییاضاقت  دوجو  اـب  رگا  هدام ٢۶۴ -  
.درادب ظوفحم  همان  ضارتعا  بجوم  هب  ار  دوخ  قوقح 

یارب نوناق  نیا  رد  هک  یبیترت  دعاوم و  رد  هدش و  میظنت  تارب  هدعو  خیرات  زا  تعاس  راهچ  تسیب و  فرظ  رد  دیاب  قوف  هدام  رد  روکذم  همان  ضارتعا  هدام ٢۶۵ -  
.ددرگ غالبا  اه  سیونرهظ هدنهد و  تارب  هب  تسا  هدش  نیعم  همان  ضارتعا  غالبا 

.دیامن عوجر  تسا  هدوب  وا  زا  لبق  هلصافالب  هک  یسیونرهظ  هب  دیاب  یناث  هخسن  لیصحت  یارب  دوقفم  تارب  بحاص  هدام ٢۶۶ -  

هب عوجر  رایتخا  دـیاب  یـسیونرهظ  ره  نینچمه  دـنک و  ییاـمنهار  هداد و  دوخ  لـبقام  سیونرهظ  هب  هعجارم  راـیتخا  تارب  بحاـص  هب  تسا  مزلم  روبزم  سیونرهظ   
.دوب دهاوخ  دوقفم  تارب  بحاص  هدهع  رب  تامادقا  نیا  جراخم  دسرب - هدنهد  تارب  هب  ات  دهدب  دوخ  لبقام  سیونرهظ 

.تسا هدش  دراو  دوقفم  تارب  بحاص  رب  هک  تسا  یتاراسخ  تارب و  هجو  هیدأت  لوئسم  رایتخا  نداد  زا  عانتما  تروص  رد  سیونرهظ   

هاگ ره  تسا و  لاس  هس  نامض  تدم  دشاب  هدرکن  نیعم  دوخ  تنامـض  یارب  یتدم  داوم ٢۶٢ و ٢۶٣ ) هب  عوجر   ) دوقفم تارب  نماـض  هک  یتروص  رد  هدام ٢۶٧ -  
.دوب دهاوخن  عومسم  همکحم  رد  وا  هیلع  رب  یوعد  ثیح  نیا  زا  رگید  دشاب  هدشن  یوعد  هماقا  ای  هبلاطم  ًامسر  لاس  هس  نیا  فرظ  رد 

ضارتعا دناوت  یم هیقب  هب  تبـسن  طقف  تارب  هدنراد  دنوش و  یم یرب  اه  سیونرهظ هدنهد و  تارب  هزادنا  نامه  هب  دوش  هتخادرپ  تارب  هجو  زا  یغلبم  رگا  هدام ٢۶٨ -  
.دنک

.دنهدب یتلهم  تارب  هجو  هیدأت  یارب  تارب  بحاص  تیاضر  نودب  دنناوت  یمن مکاحم  هدام ٢۶٩ -  

ثلاث صخش  هطساو  هب  تارب  هیدات  متشه - ثحبم   

تخادرپ ثلاث و  صخش  تلاخد  دیامن  یزاسراک  ار  هدش  ضارتعا  تارب  هجو  اه  سیونرهظ زا  یکی  ای  هدنهد  تارب  فرط  زا  دناوت  یم یثلاث  صخـش  ره  هدام ٢٧٠ -  
.دوش دیق  نآ  لیذ  رد  ای  همان  ضارتعا رد  دیاب  هجو 

.تسا تارب  هدنراد  فیاظو  قوقح و  مامت  یاراد  هتخادرپ  ار  تارب  هجو  هک  یثلاث  صخش  هدام ٢٧١ -  

زا یکی  فرط  زا  هـجو  تـخادرپ  رگا  دـنوش و  یم همذـلا  یرب  اـه  سیوـنرهظ ماـمت  تـخادرپ  هدــنهد  تارب  فرط  زا  ثلاـث  صخــش  ار  تارب  هـجو  رگا  هدام ٢٧٢ -  
.دنا همذلا یرب  وا  زا  دعب  یاه  سیونرهظ دیآ  لمع  هب  اه  سیونرهظ

فرط زا  هجو  هیدأت  هک  تسا  هتفریذپ  سک  نآ  داهنشیپ  دنوش  رضاح  هجو  تخادرپ  یارب  تارب  نیلوئسم  زا  یکی  بناج  زا  کی  ره  ًاقفتم  صخـش  ود  رگا  هدام ٢٧٣ -  
.دراد حیجرت  یثلاث  صخش  ره  رب  دوش  رضاح  هجو  هیدأت  یارب  ضارتعا  زا  سپ  هیلع  لاحم  دوخ  رگا  .دنک  یم همذلا  یرب ار  نیلوئسم  زا  یرتدایز  هدع  وا 

تارب هدنراد  فیاظو  قوقح و  مهن - ثحبم   

هجراخ رد  ای  دـشاب  هدـش  رداص  ناریا  رد  تارب  هک  نیا  زا  معا  دوش  هیدأت  تیؤر  زا  هدـعو  هب  اـی  تیؤر  هب  ناریا  رد  دـیاب  نآ  هجو  هک  یتاورب  هب  تبـسن  هدام ٢٧۴ -  
هک هدنهد  تارب  هب  نینچمه  اه و  سیونرهظ هب  عوجر  قح  الا  دیامن و  هبلاطم  تارب  خـیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  ار  نآ  یلوبق  ای  تخادرپ  تسا  فلکم  تارب  هدـنراد 

.تشاد دهاوخن  تسا  هدیناسر  هیلع  لاحم  هب  ار  تارب  هجو 

رد دیاب  تارب  هدنراد  دشاب  هدش  ررقم  یرتمک  ای  رتشیب  تدم  یلوبق  یاضاقت  یارب  هجراخ  رد  ای  دشاب  هدـش  رداص  ناریا  رد  هک  نیا  زا  معا  تارب  رد  رگا  هدام ٢٧۵ -  
.تشاد دهاوخن  تسا  هدیناسر  هیلع  لاحم  هب  ار  تارب  هجو  هک  هدنهد  تارب  اه و  سیونرهظ هب  عوجر  قح  الا  دیامن و  اضاقت  ار  تارب  یلوبق  تدم  نامه 

سیونرهظ نآ  لباقم  رد  الا  دـیامن و  یلوبق  یاضاقت  روبزم  تدـم  رد  دـیاب  تارب  هدـنراد  دـشاب  هدرک  نیعم  یتدـم  یلوبق  یاـضاقت  یارب  یـسیونرهظ  رگا  هدام ٢٧۶ -  
.دنک هدافتسا  تاورب  هب  هطوبرم  تاررقم  زا  دناوت  یمن

قوف داوم  رد  ررقم  دـعاوم  رد  دوش  هیدات  هجراخ  کلامم  رد  دـیاب  رداص و  ناریا  یاهرهـش  زا  یکی  رد  هک  هدـعو  هب  ای  تیؤر  هب  تارب  هدـنراد  هاگ  ره  هدام ٢٧٧ -  
.دش دهاوخ  طقاس  وا  قح  داوم  نامه  تاررقم  قباطم  دشاب  هدرکن  هبلاطم  ار  هجو  تخادرپ  ای  نتشون  یلوبق 

.ددرگ ررقم  یرگید  دادرارق  اه  سیونرهظ هدنهد و  تارب  تارب و  هدنراد  نیب  هک  دوب  دهاوخن  عنام  قوف  تاررقم  هدام ٢٧٨ -  

.دنک هبلاطم  ار  تارب  هجو  هدعو  زور  دیاب  تارب  هدنراد  هدام ٢٧٩ -  
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.ددرگ مولعم  دوش  یم هدیمان  هیدأت  مدع  ضارتعا  هک  یا  هتشون هلیسو  هب  هدعو  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  دیاب  تارب  هجو  هیدأت  زا  عانتما  هدام ٢٨٠ -  

.دمآ دهاوخ  لمع  هب  نآ  دعب  زور  ضارتعا  دشاب  لیطعت  مهد  زور  رگا  هدام ٢٨١ -  

.درک دهاوخن  ینغتسم  هیدات  مدع  ضارتعا  زا  ار  تارب  هدنراد  یلوکن  ضارتعا  هن ، وا  یگتسکشرو  هن  هیلع ، لاحم  توف  هن  هدام ٢٨٢ -  

.تسا یقاب  تارب  هدنراد  یارب  ضارتعا  قح  دوش  تسکشرو  هدعو  زا  لبق  تارب  هدننک  لوبق  هک  یتروص  رد  هدام ٢٨٣ -  

هلسارم ای  یمسر  همانراهظا  هلیـسو  هب  ار  هیدأت  مدع  ضارتعا  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  دیاب  تسا  هدش  ضارتعا  هیدأت  مدع  تلع  هب  هک  یتارب  هدنراد  هدام ٢٨۴ -  
.دهد عالطا  هدومن  راذگاو  وا  هب  ار  تارب  هک  یسک  هب  هضبق  ود  یشرافس 

.دهد عالطا  دوخ  قباس  سیونرهظ  هب  هلیسو  نامه  هب  ار  نآ  قوف  همان  عالطا  تفایرد  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  دیاب  زین  اه  سیونرهظ زا  کی  ره  هدام ٢٨۵ -  

هدام ٢۴٩ هک  یقح  زا  دـهاوخب  دوش  ضارتعا  تخادرپ  مدـع  تلع  هب  دوش و  هیدأت  ناریا  رد  یتسیاـب  هک  یتارب  هدـنراد  رگا  یحالصا ١٠/١٣۵٨/٢۶ -)  ) هدام ٢٨۶  
.دیامن یوعد  هماقا  ضارتعا  خیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  دیاب  دنک  هدافتسا  هتشاد  ررقم  وا  یارب 

.دش دهاوخ  هفاضا  زور  کی  خسرف  شش  ره  یارب  دوش  تخادرپ  اجنآ  رد  دیاب  تارب  هجو  هک  دشاب  یلحم  زا  جراخ  هیلع  یعدم  تماقا  لحم  هاگ  ره  هرصبت -  

فرظ رد  ناریا  میقم  یاه  سیونرهظ ای  هدنهد و  تارب  هیلع  رب  یوعد  هماقا  دوش  هیدأت  جراخ  رد  دـیاب  هک  یتاورب  دروم  رد  یحالصا ١٠/١٣۵٨/٢۶ -)  ) هدام ٢٨٧  
.دیآ لمع  هب  دیاب  ضارتعا  خیرات  زا  لاس  ود 

تسا ررقم  داوم ٢٨۶ و ٢٨٧  بجوم  هب  هک  یدعاوم  رد  دیاب  دیامن  هدافتـسا  هدش  هداد  وا  هب  هدام ٢۴٩  رد  هک  یقح  زا  دـهاوخب  اه  سیونرهظ زا  کی  ره  هدام ٢٨٨ -  
هیدأت دشاب  هدش  یوعد  هماقا  وا  هیلع  رب  هک  نیا  نودـب  ار  تارب  هجو  رگا  تسا و  بوسحم  همکحم  هیراضحا  غالبا  یادرف  زا  دـعوم  وا  هب  تبـسن  دـنک و  یوعد  هماقا 

.دش دهاوخ  بوسحم  هیدأت  زور  یادرف  زا  دیامن 

همکحم رد  دوخ  قباس  دی  رب  اه  سیونرهظ زا  کی  ره  یوعد  نینچمه  اه و  سیونرهظ رب  تارب  هدنراد  یوعد  قوف  داوم  رد  هررقم  دعاوم  ءاضقنا  زا  سپ  هدام ٢٨٩-  
.دش دهاوخن  هتفریذپ 

دیامن تباث  هدنهد  تارب  هک  نیا  رب  طورـشم  دوش  یمن هتفریذپ  زین  هدنهد  تارب  هیلع  رب  تارب  یاه  سیونرهظ هدنراد و  یوعد  قوف  دعاوم  ءاضقنا  زا  سپ  هدام ٢٩٠ -  
.تشاد دهاوخ  هیلع  لاحم  هب  هعجارم  قح  طقف  تارب  هدنراد  تروص  نیا  رد  هدیناسر و  هیلع  لاحم  هب  ار  تارب  هجو  هدعو  رس  رد 

هب اه  سیونرهظ زا  کی  ره  ای  هدـنهد  تارب  تسا  ررقم  یوعد  هماـقا  یارب  اـی  هماـن  ضارتعا غـالبا  ضارتعا و  یارب  هک  یدـعوم  یاـضقنا  زا  سپ  رگا  هدام ٢٩١ -  
تشاد دهاوخ  قح  لبق  هدام  ود  تاررقم  فالخرب  تارب  هدنراد  دراد  درتسم  دوب  هدیناسر  هیلع  لاحم  هب  تارب  هیدأت  یارب  هک  ار  یهجو  رگید  ناونع  ای  هبساحم  قیرط 

.دیامن یوعد  هماقا  هجو  هدننک  تفایرد  هیلع  رب  هک 

لاوما زا  ار  تارب  هجو  لداـعم  تسا  هدـش  ضارتعا  هیدأـت  مدـع  تلع  هب  هک  یتارب  هدـنراد  یاـضاقت  درجم  هب  تسا  فلکم  همکحم  یوعد  هماـقا  زا  سپ  هدام ٢٩٢ -  
.دیامن فیقوت  نیمأت  ناونع  هب  هیلع  یعدم 

( تستورپ  ) ضارتعا رد  مهد - ثحبم   

: دیآ یم لمع  هب  لیذ  دراوم  رد  ضارتعا  هدام ٢٩٣ -  

.لوکن دروم  رد  - ١ 

.لوکن ای  لوبق  زا  عانتما  دروم  رد  - ٢ 

.هیدأت مدع  دروم  رد  - ٣ 

: دوش غالبا  لیذ  صاخشا  تماقا  لحم  هب  ءارجا  رومأم  طسوت  هب  تیادب  همکحم  رما  بجوم  هب  میظنت و  هخسن  کی  رد  دیاب  همان  ضارتعا   

.هیلع لاحم  - ١ 

.دنا هدش نیعم  ءاضتقالادنع  هجو  هیدأت  یارب  تارب  رد  هک  یصاخشا  - ٢ 

.تسا هدرک  لوبق  ار  تارب  هک  یثلاث  صخش  - ٣ 

.دوب دهاوخ  لحم  مکاحم  ای  دانسا  تبث  سیئر  ای  حلص  نیما  هدهع  هب  بیترت  تیاعر  اب  وا  فیاظو  دشابن  تیادب  همکحم  دیآ  یم لمع  هب  ضارتعا  هک  یلحم  رد  رگا   

: دشاب اراد  ار  لیذ  بتارم  دیاب  همان  ضارتعا  هدام ٢٩۴ -  

.هریغ یسیونرهظ و  یلوبق و  زا  معا  نآ  تایوتحم  هیلک  اب  تارب  لماک  داوس  - ١ 
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.تارب هجو  هیدأت  هب  رما  - ٢ 

ار ءاضما  زا  عانتما  ای  ءاضما  ناکما  مدع  للع  نینچمه  لوبق و  زا  ای  هیدأت  زا  عانتما  للع  دهدب و  ار  تارب  هجو  دیاب  هک  یصخش  بایغ  ای  روضح  دیاب  ارجا  رومأم   
.دنک ءاضما  دیق و  همان  ضارتعا  لیذ  رد 

ندش دوقفم  هب  عجار   ٢۶٣ - ٢۶٢ داوم ٢۶١ - رد  هجردنم  دراوم  رد  رگم  دوش  همان  ضارتعا  ریگ  یاج  تارب  هدنراد  فرط  زا  دناوت  یمن یا  هتشون چیه  هدام ٢٩۵ -  
.تارب

.دهدب هدام ٢٩٣  رد  روکذم  صاخشا  تماقا  لحم  هب  ار  همان  ضارتعا  حیحص  داوس  دیاب  ءارجا  رومأم  هدام ٢٩۶ -  

یصوصخم رتفد  رد  هرمن  خیرات و  بیترت  هب  زور  هب  زور  ار  همان  ضارتعا  دافم  دیاب  دنهد  یم ماجنا  ار  همکحم  هفیظو  هک  یتاماقم  رتفد  ای  همکحم  رتفد  هدام ٢٩٧ -  
یور رد  یلوا  سیونرهظ  ای  هدـنهد  تارب  تماقا  لحم  هک  یتروص  رد  .دـیامن  تبث  تسا  هدـش  ءاضما  هرمن و  وا  ماقم  مئاق  ای  همکحم  سیئر  طسوت  هب  نآ  تاحفـص  هک 

.دزاس رضحتسم  هیدأت  زا  عانتما  للع  زا  یشرافس  ذغاک  طسوت  ار  اهنآ  دیاب  همکحم  رتفد  دشاب  هدش  دیق  تارب 

یعوجر تارب  مهدزای - ثحبم   

هدـهع هب  خرن  توافت  همان و  ضارتعا  رودـص  جراـخم  نآ و  هجو  تفاـیرد  یارب  ضارتعا  زا  سپ  یلـصا  تارب  هدـنراد  هک  تسا  یتارب  یعوجر  تارب  هدام ٢٩٨ -  
.دنک یم رداص  اه  سیونرهظ زا  یکی  ای  هدنهد  تارب 

دوب و دهاوخ  وا  هدهع  هب  نآ  رودص  ناکم  خرن  یلصا و  تارب  هیدأت  ناکم  خرن  نیب  توافت  دوش  رداص  یلصا  هدنهد  تارب  هدهع  هب  یعوجر  تارب  رگا  هدام ٢٩٩ -  
تسا و هدرک  میلست  ای  هلماعم  اج  نآ  رد  ار  یلـصا  تارب  هک  یناکم  خرن  توافت  هدهع  زا  دیاب  هیلاراشم  دوش  رداص  اه  سیونرهظ زا  یکی  هدهع  هب  یعوجر  تارب  رگا 

.دیآرب تسا  هدش  رداص  اجنآ  رد  یعوجر  تارب  هک  یناکم  خرن 

: ددرگ یم دیق  لیذ  بتارم  روبزم  باسح  تروص  رد  دوش - همیمض  تشگزاب ) باسح   ) یباسح تروص  دیاب  یعوجر  تارب  هب  هدام ٣٠٠ -  

.تسا هدش  رداص  وا  هدهع  هب  یعوجر  تارب  هک  یصخش  مسا  - ١ 

.هدش ضارتعا  تارب  یلصا  غلبم  - ٢ 

.هریغ تسپ و  جراخم  ربمت و  هجو  لالد و  فارص و  لمعلا  قح لیبق  زا  هلومعم  جراخم  ریاس  همان و  ضارتعا  جراخم  - ٣ 

(. ٢٩٩  ) هدام رد  روکذم  یاه  خرن توافت  غلبم  - ۴ 

همان ضارتعا  زا  یقدصم  داوس  هدش و  ضارتعا  تارب  تسا  مزال  هوالع  هب  دوش ، قیدصت  رجات  رفن  ود  طسوت  دیاب  لبق  هدام  رد  روکذم  باسح  تروص  هدام ٣٠١ -  
.ددرگ همیمض  روبزم  باسح  تروص  هب 

خرن نیب  توافت  هک  همان  قیدصت  دیاب  داوم ٣٠٠ و ٣٠١  رد  روکذم  بتارم  رب  هوالع  دوش  رداص  اه  سیونرهظ زا  یکی  هدهع  هب  یعوجر  تارب  هاگ  ره  هدام ٣٠٢ -  
.دوش همیمض  دیامن  نیعم  ار  نآ  رودص  ناکم  یلصا و  تارب  هیدأت  ناکم 

باسح دشاب  هدش  رداص  اه  سیونرهظ زا  یکی  هدهع  هب  یعوجر  تارب  رگا  داد و  بیترت  ناوت  یمن ددـعتم  تشگزاب  باسح  تروص  تارب  کی  هب  تبـسن  هدام ٣٠٣ -  
.دسرب یلوا  هدنهد  تارب  هب  ات  دوش  یم هتخادرپ  اه  سیونرهظ طسوت  هب  ًایلاوتم  تشگزاب 

.تسا جرخ  کی  راد  هدهع طقف  یلوا  هدنهد  تارب  اه و  سیونرهظ زا  کی  ره  تخاس  دراو  رفن  کی  رب  ًامامت  ناوت  یمن ار  یعوجر  یاه  تارب تالیمحت   

ضارتعا و جراخم  هیدأت  ریخأت  تراسخ  ضارتعا و  زور  زا  تسا  هدـش  ضارتعا  هیدأـت  مدـع  هطـساو  هب  هک  تارب  یلـصا  غلبم  هیدأـت  ریخأـت  تراـسخ  هدام ٣٠۴ -  
.دوش یم بوسحم  یوعد  هماقا  زور  زا  طقف  یعوجر  تارب  جراخم 

یجراخ نیناوق  مهدزاود - ثحبم   

.تسا رودص  تکلمم  نیناوق  عبات  تارب  یساسا  طیارش  هدش  رداص  ناریا  جراخ  رد  هک  یتاورب  دروم  رد  هدام ٣٠۵ -  

هک تسا  یتکلمم  نیناوق  عبات  هدمآ  دوجو  هب  هجراخ  رد  هک  زین  هریغ ) یلوبق و  تنامـض –  یـسیونرهظ -  زا  یـشان  تادهعت   ) یتارب تادهعت  ریاس  زا  تمـسق  ره  رد   
رد هک  یناسک  دشاب  حیحص  ناریا  نوناق  قفاوم  یتارب  تادهعت  ای  دوجوم و  ناریا  نوناق  قباطم  تارب  یساسا  طیارش  رگا  کلاذعم  تسا  هدرک  ادیپ  دوجو  اجنآ  رد  دهعت 

.تسین یجراخ  نیناوق  اب  قباطم  اهنآ  تادهعت  رب  مدقم  یتارب  تادهعت  ای  تارب  یساسا  طیارش  هک  دنرادن  نیا  هب  دانتسا  قح  دنا  هدرک یتادهعت  ناریا 

هک دوب  دهاوخ  یتکلمم  نیناوق  عبات  دیآ  لمع  هب  دیاب  هجراخ  رد  نآ  زا  هدافتسا  تارب و  زا  هیشان  قوقح  ظفح  یارب  هک  یمادقا  ره  یلک  روط  هب  ضارتعا و  هدام ٣٠۶ -  
.دوشب اجنآ  رد  دیاب  مادقا  نآ 

( هتفس  ) بلط هتف  رد  مود - لصف   
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درک هلاوح  هب  ای  نیعم و  صخش  ای  لماح  هجو  رد  هبلاطملادنع  ای  نیعم  دعوم  رد  یغلبم  دنک  یم دهعت  هدننک  ءاضما  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدنس  بلط  هتف  هدام ٣٠٧ -  
.دیامن یزاسراک  صخش  نآ 

: دشاب لیذ  بتارم  نمضتم  خیرات و  یاراد  دیاب  رهم  ای  ءاضما  رب  هوالع  بلط  هتف  هدام ٣٠٨ -  

.فورح مامت  اب  دوش  هیدأت  دیاب  هک  یغلبم  - ١ 

.هجو هدنریگ  - ٢ 

.تخادرپ خیرات  - ٣ 

.تسا هیاعرلا  مزال زین  بلط  هتف  دروم  رد  باب ) نیا  لوا  لصف  رخآ  یلا  مراهچ  ثحبم  زا   ) یتراجت تاورب  هب  عجار  تاررقم  مامت  هدام ٣٠٩ -  

کچ موس - لصف   

.دیامن یم راذگاو  یرگید  هب  ای  درتسم  ًاضعب  ای  ًالک  دراد  هیلع  لاحم  دزن  هک  ار  یهوجو  هدننک  رداص  نآ  بجوم  هب  هک  یا  هتشون کچ  هدام ٣١٠ -  

.دشاب هتشاد  هدعو  دیابن  هجو  تخادرپ  دسرب - هدننک  رداص  یاضما  هب  هدش و  دیق  رودص  خیرات  لحم و  دیاب  کچ  رد  هدام ٣١١ -  

.دوش لقتنم  یرگید  هب  رهظ  رد  ءاضما  فرص  هب  تسا  نکمم  دشاب - درک  هلاوح  هب  ای  نیعم  صخش  ای  لماح  هجو  رد  تسا  نکمم  کچ  هدام ٣١٢ -  

.دوش یزاسراک  هئارا  ضحم  هب  دیاب  کچ  هجو  هدام ٣١٣ -  

هدـننک و رداـص  تنامـض  زا  نوناـق  نیا  تاررقم  نکیل  تسین  بوـسحم  یتراـجت  لـمع  ًاـتاذ  دـشاب  رگید  لـحم  هب  یلحم  زا  هـک  نـیا  وـلو  کـچ  رودـص  هدام ٣١۴ -  
.دوب دهاوخ  زین  کچ  لماش  تاورب  هب  عجار  ندش  دوقفم  نامض و  یوعد  هماقا  ضارتعا و  اه و  سیونرهظ

زا رگا  دنک و  هبلاطم  ار  نآ  هجو  رودص  خیرات  زا  زور  هدزناپ  فرظ  رد  دیاب  کچ  هدنراد  ددرگ  هیدأت  دیاب  تسا  هدش  رداص  هک  یناکم  نامه  رد  کچ  رگا  هدام ٣١۵ -  
.دوش هبلاطم  کچ  رودص  خیرات  زا  زور  جنپ  لهچ و  فرظ  رد  دیاب  دشاب  هدش  رداص  ناریا  رگید  هطقن  هب  هطقن  کی 

کچ هجو  رگا  دوب و  دهاوخن  عومـسم  سیونرهظ  هیلع  رب  وا  یوعد  رگید  دنکن  هبلاطم  ار  نآ  هجو  تخادرپ  هدام  نیا  رد  هروکذم  دعاوم  فرظ  رد  کچ  هدنراد  رگا   
.تسین عومسم  همکحم  رد  زین  هدننک  رداص  هیلع  رب  کچ  هدنراد  یوعد  دورب  نیب  زا  تسا  هیلع  لاحم  هب  طوبرم  هک  یببس  هب 

.دشاب لماح  هجو  رد  کچ  هچ  رگا  دیامن  رهم  ای  ءاضما  ار  نآ  رهظ  دیاب  دنک  یم تفایرد  ار  کچ  هجو  هک  یسک  هدام ٣١۶ -  

تیاعر زین  دوش  هتخادرپ  ناریا  رد  دـیاب  هدـش و  رداص  هجراخ  زا  هک  ییاه  کچ دروم  رد  تسا  هدـش  رداص  نارای  رد  هک  ییاه  کچ هب  هعجار  تاررقم  هدام ٣١٧ -  
.تسا رودص  خیرات  زا  هام  راهچ  دنک  هبلاطم  ار  کچ  هجو  دناوت  یم کچ  هدنراد  نآ  فرظ  رد  هک  یتلهم  نکیل  دش - دهاوخ 

نامز رورم  رد  مراهچ - لصف   

ضارتعا رودص  خیرات  زا  لاس  جـنپ  یاضقنا  زا  سپ  هدـش  رداص  یتراجت  روما  یارب  ای  راجت  فرط  زا  هک  کچ  بلط و  هتف  تارب و  هب  هعجار  یواعد  هدام ٣١٨ -  
رورم ءادبم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  عقاو  نید  هب  رارقا  ًامسر  تدم  نیا  فرظ  رد  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  عومـسم  مکاحم  رد  ییاضق  بیقعت  نیرخآ  ای  همان و 

.تسا بوسحم  رارقا  خیرات  زا  نامز 

.دوش یم عورش  ضارتعا  تلهم  ءاضقنا  خیرات  زا  نامز  رورم  تدم  ضارتعا  مدع  تروص  رد   

دادرخ نیدرورف و ١٢  ولو ١٣٠٣ و ١٢  بوصم ٢۵  تراجت  نوناق  یارجا  خـیرات  زا  لبق  هک  ییاه  بلط هتف  کـچ و  تاورب و  دروم  رد  هداـم  نیا  داـفم  هرـصبت -  
.تسا هلوقنم  لاوما  هب  عجار  نامز  رورم  هطوبرم  تاررقم  عبات  نامز  رورم  ثیح  زا  دانسا  نیا  هدوبن و  ءارجا  لباق  تسا  هدش  رداص   ١٣٠۴

لوصح ات  دناوت  یم کچ  ای  بلط  هتف  ای  تارب  هدنراد  درک  هبلاطم  لاس  جنپ  نامز  رورم  لوصح  هطساو  هب  ناوتن  ار  کچ  ای  بلط  هتف  ای  تارب  هجو  رگا  هدام ٣١٩ -  
.دیامن هبلاطم  تسا  هدرک  تهج  الب  هدافتسا  وا  ررض  هب  هک  یسک  زا  ار  نآ  هجو  هلوقنم  لاوما  نامز  رورم 

.دشاب دقاف  ار  نوناق  نیا  رد  ررقم  یساسا  طیارش  زا  یکی  کچ  ای  بلط  هتف  ای  تارب  هک  تسا  یراج  زین  یدروم  رد  قوف  مکح  هرصبت -  

لماح هجو  رد  دانسا  مجنپ - باب 

راد تیحالص تاماقم  رگا  کلذعم  .فالخ  توبث  تروص  رد  رگم  دوش  یم بوسحم  قحم  نآ  هجو  هبلاطم  یارب  کلام و  لماح  هجو  رد  دنـس  ره  هدنراد  هدام ٣٢٠ -
.درک دهاوخن  یرب  دشاب  وا  هب  قلعتم  دنس  تسا  نکمم  هک  یثلاث  صخش  هب  تبسن  ار  نویدم  لماح ، هب  هجو  هیدأت  دنک  عنم  ار  دنس  نآ  هجو  هیدأت  سیلپ  ای  ییاضق 

.دنس ذخا  لباقم  رد  رگم  تسین  هیدأت  هب  فلکم  لماح  هجو  رد  دنس  نویدم  هدش ، رداص  دنس  نالطب  مکح  هک  یدروم  رد  زج  هدام ٣٢١ -  

ندش مگ  تروص  رد  نینچمه  دشاب و  نپوک  قاروا  دیدجت  یارب  یا  همیمض یاراد  ای  نپوک  یاه  هقرو یاراد  هک  لماح  هجو  رد  دنـس  ندش  مگ  تروص  رد  هدام ٣٢٢ -  
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.دش دهاوخ  لمع  لیذ  تاررقم  قباطم  نالطب  مکح  رادصا  یارب  دنک  تفایرد  ًابترم  ار  یتعفنم  ای  حبر  دهد  یم قح  نآ  هدنراد  هب  دنس  دوخ  هک  لماح  هجو  رد  دنس 

هب طوبرم  همیمض  ای  نپوک  قاروا  طقف  یعدم  رگا  .تسا  هدش  مگ  ًالعف  هدوب و  وا  فرصت  رد  دنـس  دیامن  مولعم  نویدم  تماقا  لحم  همکحم  رد  دیاب  یعدم  هدام ٣٢٣ -  
.تسا یفاک  دنس  دوخ  زاربا  دشاب  هدرک  مگ  ار  دوخ  دنس 

زا هاگ  ره  دنک - راطخا  دنس  لوهجم  هدنراد  هب  دیارج  رد  نالعا  هلیـسو  هب  دیاب  تسناد  دامتعا  لباق  لاوحا  عاضوا و  رب  انب  ار  یعدم  یاعدا  همکحم  رگا  هدام ٣٢۴ -  
.دنک نییعت  لاس  هس  زا  شیب  یتدم  ءاضتقالا  یدل  دناوت  یم همکحم  دش  دهاوخ  رداص  نآ  نالطب  مکح  هدومنن  زاربا  ار  دنس  لاس  هس  ات  نالعا  نیلوا  راشتنا  خیرات 

بیوصت همکحم  هک  ینیمأت  ای  نماض  نتفرگ  زا  سپ  رگم  دزادرپن  یـسک  هب  ار  دنـس  هجو  هک  دـنک  نغدـق  نویدـم  هب  دـناوت  یم همکحم  یعدـم  یاضاقت  هب  هدام ٣٢۵ -  
.دیامن

دهاوخ لمع  داوم ٣٣٢ و ٣٣٣  رد  ررقم  بیترت  هب  دوش  یم هیدأّتلا  مزال یوعد  نایرج  نمض  در  هک  ییاه  نپوک هب  تبسن  نپوک  قاروا  ندش  مگ  دروم  رد  هدام ٣٢۶ -  
.دش

.دراد ررقم  زین  ار  رگید  دیارج  رد  نالعا  هوالع  هب  دناوت  یم همکحم  .دوش  رشتنم  یمسر  هلجم  رد  هعفد  هس  دیاب  هدام ٣٢۴  رد  روکذم  راطخا  هدام ٣٢٧ -  

ار دوخ  یوعد  تلهم  یاضقنا  ات  هاگ  ره  هک  درک  دهاوخ  راطخا  هداد و  یبسانتم  تلهم  یعدـم  هب  همکحم  دوش  زاربا  دوقفم  دنـس  قوف  نالعا  زا  سپ  رگا  هدام ٣٢٨ -  
.دیدرگ دهاوخ  درتسم  نآ  هدننک  زاربا  هب  دنس  هدش و  موکحم  دنکن  راهظا  ار  دوخ  لئالد  بیقعت و 

.دومن دهاوخ  رداص  ار  نآ  نالطب  مکح  همکحم  ددرگن  زاربا  دنس  هدش  نالعا  ررقم و  هدام ٣٢۴  قباطم  هک  یتدم  فرظ  رد  رگا  هدام ٣٢٩ -  

.دیسر دهاوخ  مومع  عالطا  هب  دنادب  یضتقم  همکحم  هک  یرگید  هلیسو  ره  یمسر و  هلجم  رد  جرد  هلیسو  هب  ًاروف  دنس  لاطبا  هدام ٣٣٠ -  

دـشاب هدش  لاح  دنـس  رگا  دنهدب  وا  هب  هزات  نپوک  قاروا  ءاضتقالا  یدل ای  دـیدج  دنـس  وا  جرخ  هب  دـنک  اضاقت  دراد  قح  یعدـم  لاطبا  مکح  رودـص  زا  سپ  هدام ٣٣١ -  
.تشاد دهاوخ  هیدأت  یاضاقت  قح  یعدم 

: دش دهاوخ  راتفر  لیذ  بیترت  هب  دشابن  هدام ٣٢٢  رد  روکذم  دانسا  زا  هدش  مگ  دنس  هاگ  ره  هدام ٣٣٢ -  

زا سپ  دشاب و  لاح  هک  یتروص  رد  ًاروف  ار  دنس  هجو  نویدم  دهد  یم مکح  دید  دامتعا  لباق  ار  دنس  ندرک  مگ  فرصت و  قبـس  یعدم  یاعدا  هک  یتروص  رد  همکحم   
.دراپسب هیلدع  قودنص  هب  ندوب - لجؤم  تروص  رد  لجا - ءاضقنا 

هک یهجو  الا  راتفر و  هدام ٣٢٨  قباطم  دش  زاربا  دنس  تسین ، هبلاطم  لباق  تدم  نآ  زا  سپ  دوقفم  دنس  هجو  هک  ینامز  رورم  تدم  یاضقنا  زا  لبق  رگا  هدام ٣٣٣ -  
.دوش یم هداد  یعدم  هب  هدش  هتشاذگ  تناما  هیلدع  قودنص  رد 

.تسین سانکسا  لماش  باب  نیا  تاررقم  هدام ٣٣۴ -  

یلالد مشش - باب 

تایلک لوا - لصف 

دادرارق ًالوصا  .دنک  یم ادیپ  هلماعم  فرط  دیامن  یتالماعم  دهاوخ  یم هک  یسک  یارب  ای  هدش  یتالماعم  ماجنا  هطساو  ترجا  لباقم  رد  هک  تسا  یسک  لالد  هدام ٣٣۵ -  
.تسا تلاکو  هب  عجار  تاررقم  عبات  یلالد 

.دنک تراجت  زین  ًاصخش  هدومن و  یلالد  فلتخم  یاه  هتشر رد  دناوت  یم لالد  هدام ٣٣۶ -  

زا یکی  یارب  طقف  ار  یلالد  هک  نیا  ولو  دزاس  علطم  تالماعم  هب  هعجار  تایئزج  زا  ار  هلماعم  نیفرط  تقادص  یور  زا  تحـص و  تیاهن  رد  دـیاب  لالد  هدام ٣٣٧ -  
.دشاب یم دوخ  تاریصقت  بلقت و  لوئسم  نیفرط  زا  کی  ره  لباقم  رد  لالد  دنکب  نیفرط 

همان هزاجا  هکنآ  رگم  دراذـگ  ءارجا  عقوم  هب  ار  اهنآ  تادـهعت  هکنآ  اـی  دـیامن و  نید  هیدأـت  اـی  هجو  ضبق  هلماـعم  نیفرط  زا  یکی  ضوع  دـناوت  یمن لـالد  هدام ٣٣٨ -  
.دشاب هتشاد  یصوصخم 

هروبزم دانسا  ای  ءایـشا  ندش  فلت  ای  عیاض  هک  دیامن  تباث  هک  نیا  رگم  هدش  هداد  وا  هب  تالماعم  نمـض  رد  هک  تسا  یدانـسا  ءایـشا و  مامت  لوئـسم  لالد  هدام ٣٣٩ -  
.تسا هدوبن  وا  صخش  هب  طوبرم 

دیق نیا  زا  ار  وا  هلماعم  نیفرط  هک  نیا  رگم  درادب  هاگن  هلماعم  متخ  عقوم  ات  ار  هراجّتلا  لام هنومن  دـیاب  لالد  دـشاب  هنومن  یور  زا  شورف  هک  یدروم  رد  هدام ٣۴٠ -  
.دنراد فاعم 

روما بیترت و  نیا  زا  ار  نیرمآ  دیاب  تروص  نیا  رد  یلو  دنک  یلالد  فلتخم  یاه  هتـشر ای  هتـشر  کی  رد  رمآ  دنچ  یارب  دـحاو  نامز  رد  دـناوت  یم لالد  هدام ٣۴١ -  
.دیامن علطم  دوش  اهنآ  یأر  رییغت  بجوم  تسا  نکمم  هک  یرگید 
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هب عجار  اهاضما  هک  یتروص  رد  دوش  لدب  در و  وا  طسوت  هب  نیفرط  نیب  هلماعم  نآ  هب  عجار  یدانسا  تاجتشون و  عقاو و  لالد  طسوت  هب  هلماعم  هاگ  ره  هدام ٣۴٢ -  
.تسا روبزم  دانسا  تاجتشون و  یاهاضما  رابتعا  تحص و  نماض  لالد  دنا  هدرک ار  هلماعم  وا  طسوت  هب  هک  دشاب  یصاخشا 

.تسین دوش  یم وا  طسوت  هب  هک  یتالماعم  یارجا  نماض  دنک و  یم یلالد  اهنآ  یارب  هک  یصاخشا  رابتعا  نماض  لالد  هدام ٣۴٣ -  

.هدوب وا  بناج  زا  ریصقت  دوش  تباث  هک  نیا  رگم  تسین  لوئسم  هدوب  هلماعم  دروم  هک  یا  هراجّتلا لام سنج  ای  شزرا  صوصخ  رد  لالد  هدام ٣۴۴ -  

.تسا هلماعم  نماض  لالد  دومن  هلماعم  لالد  صخش  دهعت  رابتعا  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  هلماعم  نیفرط  هاگ  ره  هدام ٣۴۵ -  

هب هدوب و  هدراو  تاراسخ  لوئـسم  الا  دـهد و  عالطا  دـناد  یمن ار  هتکن  نیا  هک  یفرط  هب  دـیاب  دـشاب  میهـس  ای  عفتنم  هلماعم  سفن  رد  لالد  هک  یتروص  رد  هدام ٣۴۶ -  
.دش دهاوخ  موکحم  یدقن  یازج  لایر  کی  رازه و  جنپ  هب  هوالع 

.دوب دهاوخ  دهعت  یارجا  لوئسم  ًانماضتم  دوخ  رمآ  اب  دشاب  میهس  هلماعم  رد  لالد  هک  یتروص  رد  هدام ٣۴٧ -  

جراخم لالد و  ترجا  مود - لصف   

.دشاب هدش  مامت  وا  تطاسو  ای  ییامنهار  هب  هلماعم  هک  یتروص  رد  رگم  دنک  هبلاطم  ار  یلالد  قح  دناوت  یمن لالد  هدام ٣۴٨ -  

زا لحم  یتراجت  فرع  فالخ  رب  ای  دـیامن و  مادـقا  هلماعم  رگید  فرط  عفن  هب  هداد  تیرومأم  وا  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  دوخ  هفیظو  فالخ  رب  لالد  رگا  هدام ٣۴٩ -  
رد تنایخ  یارب  ررقم  تازاجم  هب  موکحم  هوالع  هب  .دوب  دهاوخن  هدرک  هک  یجراخم  ترجا و  قحتـسم  دنک  لوبق  ار  یهجو  هدـعو  ای  تفایرد و  یهجو  روبزم  فرط 

.دش دهاوخ  تناما 

.دوب دهاوخ  ترجا  قحتسم  طرش  لوصح  زا  سپ  لالد  دشاب  یقیلعت  طرش  هب  طورشم  هلماعم  هاگ  ره  هدام ٣۵٠ -  

.دریگن رس  هلماعم  هکنآ  ولو  دوب  دهاوخ  جراخم  ذخا  قحتسم  لالد  دوش  هداد  وا  هب  دنک  یم لالد  هک  یجراخم  دشاب  هدش  طرش  رگا  هدام ٣۵١ -  

.دنک مکح  هدرک  لالد  هک  یجراخم  تخادرپ  هب  لحم  یتراجت  فرع  هک  تسا  یراج  زین  یدروم  رد  بیترت  نیمه   

هک نیا  هب  طورشم  دوش  یمن بلس  لالد  زا  یلالد  هبلاطم  قح  دوشب  خسف  ینوناق  تارایخ  زا  یکی  هطساو  هب  ای  نیفرط  تیاضر  هب  هلماعم  هک  یتروص  رد  هدام ٣۵٢ -  
.دشابن لالد  هب  دنتسم  هلماعم  خسف 

.درادن ترجا  هعونمم  تالماعم  یلالد  هدام ٣۵٣ -  

.درادب ررقم  ار  بیترت  نیا  ریغ  یصوصخ  دادرارق  هک  نیا  رگم  هدومن  هلماعم  ماجنا  رومأم  ار  وا  هک  تسا  یفرط  هدهع  هب  لالد  همحزلا  قح  هدام ٣۵۴ –   

.تسا هدش  خسن  بوصم ٨/١٢/١٣١٧  نالالد  هب  عجار  نوناق  بجوم  هب  هدام ٣۵۵ و ٣۵۶ -  

( نویسیمک  ) یراک لمعلا  قح متفه - باب 

.دراد یم تفایرد  یلمعلا  قح لباقم  رد  هدرک و  یتالماعم  رمآ )  ) یرگید باسح  هب  یلو  دوخ  مسا  هب  هک  تسا  یسک  راک  لمعلا  قح هدام ٣۵٧ -

.دش دهاوخ  تیاعر  زین  یراک  لمعلا  قح رد  تلاکو  هب  هعجار  تاررقم  هدش  ءانثتسا  لیذ  داوم  بجوم  هب  هک  یدراوم  رد  زج  هدام ٣۵٨ -  

.دهد عالطا  وا  هب  تیروف  هب  ار  هتکن  نیا  تیرومأم  ماجنا  تروص  رد  ًاصوصخم  هتشاد و  رضحتسم  دوخ  تامادقا  نایرج  زا  ار  رمآ  دیاب  راک  لمعلا  قح هدام ٣۵٩ -  

.دشاب هداد  روتسد  رمآ  هک  نیا  رگم  تسین  تسا ، هلماعم  عوضوم  هک  یلاوما  ندرک  همیب  هب  فلکم  راک  لمعلا  قح هدام ٣۶٠ -  

رب عوجر  قح  نتـشاد  ظوفحم  یارب  دیاب  راک  لمعلا  قح دـشاب  یرهاظ  بویع  یاراد  هدـش  لاسرا  راک  لمعلا  قح دزن  شورف  یارب  هک  یا  هراجّتلا لام رگا  هدام ٣۶١ -  
تامادـقا زا  ار  رمآ  هدروآ و  لمع  هب  همزال  تامادـقا  هراجّتلا  لام تظفاحم  هیـضتقم و  لئاسو  هب  یراوآ )  ) یرحب تراسخ  نازیم  نییعت  لقن و  لـمح و  یدـصتم  هیلع 

.دوب دهاوخ  تلفغ  نیا  زا  هیشان  تاراسخ  لوئسم  الا  دنک و  رضحتسم  دوخ 

باجیا رمآ  عفانم  هک  یتروص  رد  یتح  دناوت و  یم راک  لمعلا  قح هدش  لاسرا  شورف  یارب  راک  لمعلا  قح دزن  هک  دور  یا  هراجّتلا لام عیرس  داسف  میب  رگا  هدام ٣۶٢ -  
.دناسرب شورف  هب  وا  هدنیامن  ای  تسا  اجنآ  رد  هراجّتلا  لام هک  یلحم  مومعلا  یعدم عالطا  اب  ار  هراجّتلا  لام تسا  فلکم  دنک 

زا دیامن  تباث  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  توافت  لوئـسم  دناسر  شورفب  هدرک  نیعم  رمآ  هک  یتمیق  لقادـح  زا  رتمک  هب  ار  یا  هراجّتلا  لام راک  لمعلا  قح رگا  هدام ٣۶٣ -  
.تسا هدوبن  رودقم  عقوم  رد  رمآ  هزاجا  لیصحت  هدرک و  زارتحا  یرتشیب  ررض 

.دیآرب هدش  یشان  رمآ  روتسد  تیاعر  مدع  زا  هک  زین  یتاراسخ  هیلک  هدهع  زا  دیاب  دشاب  هدرک  ریصقت  راک  لمعلا  قح رگا  هدام ٣۶۴ -  

زا هدافتسا  قح  دناسر  شورف  هب  هدومن  نییعت  رمآ  هک  یتمیق  زا  رتشیب  هب  ای  درخب  هدرک  نیعم  رمآ  هک  یتمیق  زا  رتمک  هب  ار  هراجّتلا  لام راک  لمعلا  قح رگا  هدام ٣۶۵ -  
.دراد بوسحم  رمآ  باسح  رد  ار  نآ  دیاب  هتشادن و  توافت 
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شورف رگا  کلذعم  دوب  دهاوخ  وا  دوخ  هجوتم  نآ  زا  هیشان  یاهررض  دهد  یطسق  شیپ  ای  دشورفب  هیسن  هب  ار  یلام  رمآ  تیاضر  نودب  راک  لمعلا  قح رگا  هدام ٣۶۶ -  
.رمآ فلاخم  روتسد  تروص  رد  رگم  دوش  یم بوسحم  نآ  هب  نوذأم  راک  لمعلا  قح دشاب  لحم  یتراجت  فرع  رد  لخاد  هیسن  هب 

ای هدوبن و  رابتعا  هب  هلماعم  رد  زاجم  هک  نیا  رگم  تسین  هلماعم  فرط  تادـهعت  ریاس  ماجنا  ای  هوجو و  تخادرپ  لوئـسم  رمآ  لـباقم  رد  راـک  لـمعلا  قح هدام ٣۶٧ -  
.دهد رارق  لوئسم  ار  وا  دلب ، یتراجت  فرع  ای  هدرک و  ار  هلماعم  فرط  تنامض  ًاصخش 

هب ًاتعفنم  ًالـصا و  دیاب  دشاب  هداد  رمآ  عفن  هب  هک  یا  هدـعاسم  ره  نینچمه  هدوب و  مزال  رمآ  عفن  هلماعم و  ماجنا  یارب  هدرک و  راک  لمعلا  قح هک  یجراخم  هدام ٣۶٨ -  
.دوش درتسم  راک  لمعلا  قح

.دراذگ رمآ  باسح  هب  زین  ار  لقن  لمح و  یرادرابنا و  جراخم  دناوت  یم راک  لمعلا  قح  

للع هجیتن  رد  هک  یروما  هب  تبـسن  .دشاب  رمآ  لعف  هب  دنتـسم  نآ  یارجا  مدع  ای  هدش و  ءارجا  هلماعم  هک  دوش  یم لمعلا  قح قحتـسم  راک  لمعلا  قح یتقو  هدام ٣۶٩ -  
.دیامن یم نیعم  لحم  تداع  فرع و  هک  دوب  دهاوخ  یترجا  قحتسم  طقف  دوخ  تامادقا  یارب  راک  لمعلا  قح هدشن  ریذپ  ماجنا  یرگید 

دراد بوسحم  شورف  تمیق  زا  رتمک  ای  دـیرخ و  تمیق  رب  هوالع  یتمیق  رمآ  باسح  هب  هک  یدروم  رد  ًاصوصخم  هدرک و  یتسرداـن  راـک  لـمعلا  قح رگا  هدام ٣٧٠ -  
.دنک بوسحم  هدنشورف  ای  رادیرخ  ار  راک  لمعلا  قح دوخ  دناوت  یم رمآ  ریخا  تروص  ود  رد  هوالع  هب  دوب –  دهاوخن  لمعلا  قح قحتسم 

.تسین تسا  ررقم  تناما  رد  تنایخ  یارب  هک  یتازاجم  یارجا  زا  عنام  قوف  روتسد  هرصبت –   

سبح قح  هدرک ، ذخا  هک  یتمیق  هب  تبسن  ای  هدوب و  هلماعم  عوضوم  هک  یلاوما  هب  تبسن  وا  زا  دوخ  تابلاطم  لوصو  یارب  رمآ  لباقم  رد  راک  لمعلا  قح هدام ٣٧١ -  
.تشاد دهاوخ 

راک لمعلا  قح دراذـگب  راک  لمعلا  قح دزن  فراعتم  دـح  زا  شیب  ار  هراجّتلا  لام هدرک و  عوجر  شورف  هزاـجا  زا  رمآ  اـی  هدـشن و  نکمم  لاـم  شورف  رگا  هدام ٣٧٢ -  
شورف دشاب  هتشادن  زین  هدنیامن  اجنآ  رد  دوبن و  لحم  رد  رمآ  رگا  .دناسرب  شورف  هب  هدیازم  قیرط  هب  وا  هدنیامن  ای  لحم  تیادب  مومعلا  یعدم تراظن  اب  ار  نآ  دناوت  یم

.دشاب داسفلا  عیرس لاوما  هلمج  زا  لاوما  هک  نیا  رگم  ددرگ  لاسرا  یمسر  هیراطخا  وا  هب  دیاب  ًالبق  لاح  ره  رد  یلو  دمآ  دهاوخ  لمع  هب  وا  هدنیامن  ای  وا  روضح  نودب 

یزیچ دناوت  یم دراد  یرازاب  ای  یسروب  هّنظم  هک  دشاب  یراداهب  قاروا  ریاس  ای  یتراجت  دانسا  ای  هراجّتلا  لام شورف  ای  دیرخ  هب  رومأم  راک  لمعلا  قح رگا  هدام ٣٧٣ -  
نیا رگم  دراد  هاگن  رادیرخ  ناونع  هب  ًاصخش  هدوب  نآ  شورف  هب  رومأم  هک  ار  یزیچ  ای  دنکب و  میلست  هدنشورف  ناونع  هب  ًاصخش  دوخ  هدوب  نآ  دیرخ  هب  رومأم  هک  ار 

.دشاب هداد  یفلاخم  روتسد  رمآ  هک 

قح دراد و  روظنم  دـهد  یم ماجنا  ار  دوخ  تلاکو  هک  یزور  رد  رازاب  خرن  ای  یـسروب  هنظم  قبط  رب  ار  تمیق  دـیاب  راک  لمعلا  قح قوف  هداـم  دروم  رد  هدام ٣٧۴ -  
.دنک تشادرب  ار  یراک  لمعلا  قح هیداع  جراخم  مه  لمعلا و  قح مه  هک  تشاد  دهاوخ 

دوخ دهد  عالطا  هلماعم  فرط  نییعت  نودب  رمآ  هب  ار  هلماعم  ماجنا  رگا  دوش  عقاو  هدنشورف  ای  رادیرخ  دناوت  یم ًاصخش  راک  لمعلا  قح هک  یدروم  ره  رد  هدام ٣٧۵ -  
.دش دهاوخ  بوسحم  هلماعم  فرط 

ای رادیرخ  ًاصخـش  دـناوت  یمن رگید  ددرگ  رـضحتسم  عوجر  نیا  زا  هلماعم  ماجنا  ربخ  لاسرا  زا  لبق  راک  لمعلا  قح هدرک و  عوجر  دوخ  رما  زا  رمآ  رگا  هدام ٣٧۶ -  
.دوش عقاو  هدنشورف 

لقن لمح و  دادرارق  متشه - باب 

.دریگ یم هدهع  هب  ار  ءایشا  لمح  ترجا  لباقم  رد  هک  تسا  یسک  لقن  لمح و  یدصتم  هدام ٣٧٧ -

.تسا ءانثتسا  ًالیذ  هک  یدراوم  رد  رگم  دوب  دهاوخ  تلاکو  تاررقم  عبات  لقن  لمح و  دادرارق  هدام ٣٧٨ -  

، یدنب لدع زرط  هتسب و  ای  لدع  هدع  لام ، میلست  لحم  هیلا ، لسرم حیحـص  سردآ  دناسرب : لقن  لمح و  یدصتم  عالطا  هب  ار  لیذ  تاکن  دیاب  هدننک  لاسرا  هدام ٣٧٩ -  
زا هیشان  تاراسخ  .تسا  اهبنارگ  هک  ییایشا  تمیق  دیآ ، لمع  هب  هار  نآ  زا  دیاب  لمح  هک  ار  یهار  دوش ، میلـست  تدم  نآ  رد  دیاب  لام  هک  یتدم  اه ، لدع یوتحم  نزو و 

.دوب دهاوخ  هدننک  لاسرا  هجوتم  طلغ  هب  اهنآ  نییعت  زا  ای  قوف و  تاکن  نییعت  مدع 

لاسرا هدهع  هب  یدنب  لدع بویع  زا  یـشان  یراوآ )  ) یرحب تاراسخ  .دوش  یدنب  لدع یبسانم  زرط  هب  هراجّتلا  لام هک  دـیامن  تبظاوم  دـیاب  هدـننک  لاسرا  هدام ٣٨٠ -  
.تسا هدننک 

.دوب دهاوخ  یراوآ  لوئسم  دشاب  هدرک  لوبق  تیلوئسم  مدع  دیق  نودب  ار  لام  لقن  لمح و  یدصتم  هتشاد و  رهاظ  بیع  یدنب  لدع رگا  هدام ٣٨١ -  

سپ وا  تاراسخ  هدرک و  لقن  لمح و  یدصتم  هک  یجراخم  تخادرپ  اب  ار  نآ  تسا  لقن  لمح و  یدصتم  دی  رد  هراجّتلا  لام هک  مادام  دناوت  یم هدننک  لاسرا  هدام ٣٨٢ -  
.دریگب

: دنک هدافتسا  هدام ٣٨٢  رد  هروکذم  دادرتسا  قح  زا  دناوت  یمن هدننک  لاسرا  لیذ  دراوم  رد  هدام ٣٨٣ -  

.دشاب هدش  میلست  هیلا  لسرم هب  لقن  لمح و  یدصتم  هلیسو  هب  هیهت و  هدننک  لاسرا  طسوت  یا  همانراب هک  یتروص  رد  - ١ 
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.دهد سپ  ار  نآ  دناوتن  هدننک  لاسرا  هداد و  هدننک  لاسرا  هب  یدیسر  لقن  لمح و  یدصتم  هک  یتروص  رد  - ٢ 

.دریگ لیوحت  ار  نآ  دیاب  هدیسر و  دصقم  هب  هراجّتلا  لام هک  دشاب  هدرک  مالعا  هیلا  لسرم هب  لقن  لمح و  یدصتم  هک  یتروص  رد  - ٣ 

.دشاب هدرک  اضاقت  ار  نآ  میلست  هیلا  لسرم دصقم  هب  هراجّتلا  لام لوصو  زا  سپ  هک  یتروص  رد  - ۴ 

هب هراجّتلا  لام هک  مادام  هداد  هدننک  لاسرا  هب  یدیـسر  لقن  لمح و  یدصتم  رگا  کلاذعم  .دنک  لمع  هیلا  لسرم روتـسد  قباطم  دیاب  لقن  لمح و  یدصتم  دراوم  نیا  رد   
.دشاب هدش  میلست  هیلا  لسرم هب  دیسر  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  هیلا  لسرم  روتسد  تیاعر  هب  فلکم  هدیسرن  دصقم 

یـسرتسد هیلا  لسرم هب  ای  دوشن و  هیدأت  هراجّتلا  لام تباب  لقن  لمح و  یدـصتم  تابلاطم  ریاس  جراخم و  ای  دـنکن و  لوبق  ار  هراجّتلا  لاـم هیلا  لـسرم رگا  هدام ٣٨۴ -  
رد دراذگ و  تناما  یثلاث  دزن  ای  هتشاد  هاگن  تناما  روط  هب  دوخ  دزن  ًاتقوم  ار  هراجّتلا  لام هدیناسر و  هدننک  لاسرا  عالطا  هب  ار  بتارم  دیاب  لقن  لمح و  یدصتم  دشابن 

دنکن نیعم  ار  هراجّتلا  لام فیلکت  یبسانم  تدم  رد  هیلا  لسرم  ای  هدننک و  لاسرا  رگا  .دوب  دـهاوخ  هدـننک  لاسرا  هدـهع  هب  بیع  صقن و  ره  جراخم و  تروص  ود  ره 
.دناسر شورف  هب  ار  نآ  هدام ٣۶٢  قباطم  دناوت  یم لقن  لمح و  یدصتم 

لمح و یدصتم  دیامنن  وفاکت  هدش  نآ  یارب  هک  یجراخم  اب  درک  ضرف  نآ  یارب  ناوت  یم هک  یتمیق  ای  دشاب و  عیرس  عییـضت  ضرعم  رد  هراجّتلا  لام رگا  هدام ٣٨۵ -  
.دناسر شورف  هب  ار  لام  وا  تراظن  اب  هدیناسر و  وا  هدنیامن  ای  لحم  تیادب  مومعلا  یعدم عالطا  هب  ار  بتارم  ًاروف  دیاب  لقن 

.دومن قوبسم  دیسر  دهاوخ  شورف  هب  هراجّتلا  لام هک  نیا  زا  دیاب  ار  هیلا  لسرم  هدننک و  لاسرا  رودقملا  یتح  

دوخ سنج  هب  طوبرم  ندـش  مگ  اـی  فلت  دـیامن  تباـث  هک  نیا  رگم  دوب  دـهاوخ  نآ  تمیق  لوئـسم  لـقن  لـمح و  یدـصتم  دوش  مگ  اـی  فلت  هراـجّتلا  لاـم رگا  هدام ٣٨۶ -  
یبظاوم یدصتم  چیه  هک  هدوب  یثداوح  هب  طوبرم  ای  دنا و  هداد اهنآ  زا  یکی  هک  هدوب  یتامیلعت  زا  یشان  ای  هیلا و  لسرم  ای  هدننک  لاسرا  ریصقت  هب  دنتسم  ای  هراجّتلا  لام

.دیامن نیعم  هراجّتلا  لام لماک  تمیق  زا  رتدایز  ای  رتمک  یغلبم  تراسخ  نازیم  یارب  دناوت  یم نیفرط  دادرارق  دیامن ، یریگولج  نآ  زا  تسناوت  یمن زین 

دهاوخ لوئسم  قوف  هدام  دودح  رد  لقن  لمح و  یدصتم  زین  هراجّتلا  لام یراوآ )  ) یرحب تاراسخ  ای  صقن  ای  میلست  ریخأت  زا  هیـشان  تراسخ  یدروم  رد  هدام ٣٨٧ -  
.دوب

نیا فالخ  نیفرط  دادرارق  هک  نیا  رگم  دیامن  زواجت  دوش  نآ  هب  مکح  هراجّتلا  لام مامت  ندش  فلت  تروص  رد  دوب  نکمم  هک  یتاراسخ  زا  دـناوت  یمن روبزم  تاراسخ   
.دشاب هتشاد  ررقم  ار  بیترت 

لمح و ای  هدرک و  لقن  لمح و  هب  ترشابم  دوخ  هک  نیا  زا  معا  هدش  عقاو  لقن  لمح و  تدم  رد  هک  تسا  یتاریصقت  ثداوح و  لوئسم  لقن  لمح و  یدصتم  هدام ٣٨٨ -  
.دشاب هدرک  رومأم  ار  یرگید  هدننک  لقن 

.تسا ظوفحم  هدش  رومأم  وا  بناج  زا  هک  لقن  لمح و  یدصتم  هب  وا  عوجر  قح  ریخا  تروص  رد  هک  تسا  یهیدب   

.دیامن رضحتسم  ار  هیلا  لسرم هراجّتلا  لام لوصو  ضحم  هب  دیاب  لقن  لمح و  یدصتم  هدام ٣٨٩ -  

ار هراجّتلا  لام میلست  یاضاقت  قح  دنکن  لوبق  دیامن  یم هبلاطم  هراجّتلا  لام تباب  لقن  لمح و  یدصتم  هک  ار  یهوجو  ریاس  جراخم و  نازیم  هیلا  لسرم رگا  هدام ٣٩٠ -  
.دراذگ تناما  هیلدع  قودنص  رد  فالتخا  متخ  ات  ار  هیف  عزانتم غلبم  هک  نیا  رگم  تشاد  دهاوخن 

ای سیلدت  دروم  رد  رگم  دش  دـهاوخن  هتفریذـپ  یوعد  لقن  لمح و  یدـصتم  هیلع  رب  رگید  دوش  هیدأت  نآ  هیارک  لوبق و  یدـیق  چـیه  نودـب  هراجّتلا  لام رگا  هدام ٣٩١ -  
لاوحا عاضوا و  قباطم  هک  یتدم  رد  ار  یراوآ  نآ  هیلا  لسرم هک  یتروص  رد  دوب  دهاوخ  زین  رهاظ  ریغ  یراوآ  لوئسم  لقن  لمح و  یدصتم  هوالع  هب  هدمع ، ریصقت 

نیا لاح  ره  رد  .دهد  عالطا  لقن  لمح و  یدصتم  هب  هدهاشم  زا  سپ  ًاروف  هدرک و  هدهاشم  دشاب  هدمآ  لمع  هب  یتسیاب  ای  دیآ و  لمع  هب  دوب  نکمم  هراجّتلا  لام یگدیسر 
.دوش هداد  هراجّتلا  لام نتفرگ  لیوحت  زا  دعب  زور  تشه  ات  اهتنم  دیاب  عالطا 

دهد رما  نیفرط  زا  یکی  یاـضاقت  هب  دـناوت  یم لـحم  راد  تیحالـص همکحم  دـشاب  فـالتخا  هیلا  لـسرم لـقن و  لـمح و  یدـصتم  نیب  هک  یدروـم  ره  رد  هدام ٣٩٢ -  
هچ رد  هراجّتلا  لام هکنآ  زا  یکاح  یـسلجم  تروص  میظنت  زا  سپ  دیاب  شورف  ریخا  تروص  رد  .دوش  هتخورف  ءاضتقالا  یدل ای  هدراذـگ و  تناما  یثلاث  دزن  هراجّتلا  لام

.دیآ لمع  هب  هدوب  لاح 

.درک یریگولج  ناوت  یم هراجتلا  لام شورف  زا  هیلدع  قودنص  هب  نآ  ندرپس  ای  دوش و  یم اعدا  هراجّتلا  لام تباب  هک  یهوجو  جراخم و  مامت  تخادرپ  هلیسو  هب   

ای هراجّتلا و  لام ندش  مگ  ای  فلت  تروص  رد  تدم  نیا  ءادبم  .تسا  لاس  کی  نامز  رورم  تدم  لقن  لمح و  یدـصتم  هیلع  رب  تراسخ  یوعد  هب  تبـسن  هدام ٣٩٣ -  
.هدش میلست  هیلا  لسرم هب  لام  هک  یزور  یراوآ )  ) یرحب تاراسخ  تروص  رد  دشاب و  هدمآ  لمع  هب  زور  نآ  رد  یتسیاب  میلست  هک  تسا  یزور  میلست  رد  ریخأت 

.تسین باب  نیا  تاررقم  عبات  تسپ  هلیسو  هب  لقن  لمح و  هدام ٣٩۴ -  

یتراجت ناگدنیامن  ریاس  یتراجت و  ماقم  مئاق  مهن - باب 

یاضما هداد و  رارق  دوخ  بیان  نآ  بعش  زا  یکی  ای  هناختراجت  هب  هطوبرم  روما  هیلک  ماجنا  یارب  ار  وا  هناختراجت  سیئر  هک  تسا  یسک  یتراجت  ماقم  مئاق  هدام ٣٩۵ -
.تسا روآ  مازلا هناختراجت  یارب  وا 
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.ًالمع ای  دوش  هداد  ًابتک  تسا  نکمم  روبزم  تمس   

.تسین ربتعم  دنا  هتشادن عالطا  نآ  زا  هک  یصاخشا  لباقم  رد  یتراجت  ماقم  مئاق  تارایتخا  دیدجت  هدام ٣٩۶ -  

صاخـشا لباقم  رد  یلو  دش  دـهاوخن  مزلم  هناختراجت  دـننکن  ءاضما  مامت  ات  هک  نیا  دـیق  اب  دوش  هداد  ًاعمتجم  رفن  دـنچ  هب  تسا  نکمم  یتراجت  یماقم  مئاق  هدام ٣٩٧ -  
.دشاب هدش  نالعا  هدیسر و  تبث  هب  هیلدع  ترازو  تاررقم  قباطم  دیق  نیا  هک  درک  هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم یتروص  رد  طقف  دنا  هتشادن عالطا  دیق  نیا  زا  هک  یثلاث 

.دهد رارق  دوخ  بیان  هناختراجت  یاهراک  هیلک  رد  ار  یسک  دناوت  یمن هناختراجت  سیئر  نذا  نودب  یتراجت  ماقم  مئاق  هدام ٣٩٨ -  

یثلاث لباقم  رد  الا  دوش و  نالعا  هدیسر و  تبث  هب  هیلدع  ترازو  تاررقم  قباطم  دیاب  هدش  نالعا  هدیسر و  تبث  هب  وا  تلاکو  هک  یتراجت  ماقم  مئاق  لزع  هدام ٣٩٩ -  
.دوش یم بوسحم  یقاب  تلاکو  هدوبن  علطم  لزع  زا  هک 

.تسا لزعنم  یتراجت  ماقم  مئاق  تکرش  لالحنا  اب  .تسین  لزعنم  یتراجت  ماقم  مئاق  هناختراجت  سیئر  رجح  ای  توف  اب  هدام ۴٠٠ -  

.تسا تلاکو  هب  عجار  یمومع  تاررقم  عبات  دنراد  یگدنیامن  تمس  هناختراجت  هبعش  ای  هناختراجت  روما  زا  یتمسق  رد  هک  یناسک  ریاس  تلاکو  هدام ۴٠١ -  

تنامض مهد - باب 

نیب هک  دیامن  عوجر  وا  هب  بلط  لوصو  مدع  تروص  رد  هدرک و  عوجر  یلـصا  نویدـم  هب  ًاودـب  هک  دـیامن  اضاقت  هل  نومـضم  زا  دراد  قح  یتقو  نماض  هدام ۴٠٢ -
.دشاب هدش  ررقم  بیترت  نیا  همان ) تنامض دوخ  رد  هاوخ  صوصخم  دادرارق  نمض  هاوخ   ) نیفرط

ًاعمتجم یلـصا  نویدـم  نماض و  هب  دـناوت  یم راکبلط  دـشاب  ینماضت  تنامـض  یـصوصخ  یاهدادرارق  قفاوم  اـی  نیناوق  بجوم  هب  هک  یدراوم  هیلک  رد  هدام ۴٠٣ -  
.دیامن عوجر  یرگید  هب  بلط  هیقب  ای  مامت  یارب  دوخ  بلط  لوصو  مدع  اهنآ و  زا  یکی  هب  عوجر  زا  سپ  ای  هدرک  عوجر 

.دنشاب یدهعت  ماجنا  لوئسم  ًانماضتم  نوناق  ای  دادرارق  بجوم  هب  رفن  دنچ  هک  تسا  یراج  زین  یدروم  رد  قوف  مکح  هدام ۴٠۴ -  

.دشاب هدش  لاح  وا  لجؤم  نید  یلصا  نویدم  توف  ای  یگتسکشرو  هطساو  هب  هک  نیا  ولو  تسین  هیدأت  هب  مزلم  نماض  نید  لجا  ندیسر  زا  لبق  هدام ۴٠۵ -  

.تسا ینثتسم  قوف  هدعاق  زا  لاح  نامض  هدام ۴٠۶ -  

.دیآ لمع  هب  دیاب  زین  نماض  هب  تبسن  راطخا  نیا  تسا  یلبق  راطخا  هب  طورشم  یلصا  نید  هبلاطم  قح  رگا  هدام ۴٠٧ -  

.دوش یم یرب  زین  نماض  دش  طقاس  ءاحنا  زا  یوحن  هب  یلصا  نید  هک  نیمه  هدام ۴٠٨ -  

.دشاب لجؤم  نامض  ولو  دنک  مزلم  نامض  زا  فارصنا  ای  بلط  تفایرد  هب  ار  هل  نومضم  دناوت  یم نماض  دش  لاح  نید  هک  نیمه  هدام ۴٠٩ -  

.تخاس دهاوخ  یرب  دوخ  یدوخ  هب  ًاروف و  ار  نماض  هدوب - هقیثو  اب  نید  رگا  هقیثو - میلست  زا  عانتما  ای  بلط  تفایرد  زا  هل  نومضم  فاکنتسا  هدام ۴١٠ -  

وا هب  تسا  دیفم  مزال و  هنع  نومضم  هب  نماض  عوجر  یارب  هک  ار  یکرادم  دانسا و  مامت  دیاب  هل  نومـضم  تخادرپ  ار  یلـصا  نید  نماض  هکنآ  زا  سپ  هدام ۴١١ -  
لاقتنا یارب  هک  تسا  یتافیرشت  ماجنا  هب  فلکم  هنع  نومضم  هتشاد  لوقنمریغ  هقیثو  یلصا  نید  رگا  دیامن ، میلست  نماض  هب  ار  نآ  دشاب  هقیثو  اب  یلصا  نید  رگا  هداد و 

.تسا مزال  نماض  هب  هقیثو 

یگتسکشرو رد  مهدزای - باب 

تایلک رد  لوا - لصف 

توفلا نیح هک  ار  یرجات  یگتسکشرو  مکح  .دوش  یم لصاح  تسوا  هدهع  رب  هک  یهوجو  هیدأت  زا  فقوت  هجیتن  رد  یتراجت  تکرش  ای  رجات  یگتسکشرو  هدام ۴١٢ -  
.دومن رداص  ناوت  یم زین  وا  گرم  زا  دعب  لاس  کی  ات  هدوب  فقوت  لاح  رد 

نآ تارثا  یگتسکشرو و  نالعا  رد  مود - لصف   

لحم تیادب  همکحم  رتفد  هب  ار  دوخ  فقوت  تسا  هدش  لصاح  وا  یدقن  تادهعت  ریاس  ای  ضورق  هیدأت  رد  هک  یا  هفقو  خیرات  زا  زور   ٣ فرظ رد  دیاب  رجات  هدام ۴١٣ -  
.دیامن میلست  روبزم  همکحم  رتفد  هب  ار  دوخ  یتراجت  رتافد  هیلک  ییاراد و  باسح  تروص  هدومن  راهظا  دوخ  تماقا 

: دشاب لیذ  بتارم  نمضتم  هدیسر و  رجات  ءاضما  هب  هدوب و  خّروم  دیاب  قوف  هدام  رد  روکذم  باسح  تروص  هدام ۴١۴ -  

.حورشم روط  هب  فقوتم  رجات  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  هیلک  میوقت  دادعت و  - ١ 

.تابلاطم ضورق و  هیلک  تروص  - ٢ 
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.یصخش جراخم  تروص  ررض و  عفن و  تروص  - ٣ 

.دوش همیمض  دیاب  زین  نماض  ءاکرش  هیلک  تماقا  لحم  یماسا و  یبسن  ای  طلتخم  ینماضت ، یاه  تکرش فقوت  تروص  رد   

: دوش یم مالعا  لیذ  دراوم  رد  تیادب  همکحم  مکح  هب  رجات  یگتسکشرو  هدام ۴١۵ -  

.رجات دوخ  راهظا  بسح  رب  فلا -  

.اهراکبلط زا  رفن  دنچ  ای  کی  یاضاقت  بجوم  هب   ب -

.تیادب مومعلا  یعدم یاضاقت  بسح  رب   ج -

.تسا بوسحم  فقوت  خیرات  دشن  نیعم  مکح  رد  رگا  دیامن و  نیعم  ار  رجات  فقوت  خیرات  دوخ  مکح  رد  دیاب  همکحم  هدام ۴١۶ -  

.دوش یم ارجا  تقوم  روط  هب  یگتسکشرو  مکح  هدام ۴١٧ -  

رد .تسا  عونمم  ددرگ  وا  دیاع  یگتسکشرو  تدم  رد  تسا  نکمم  هک  هچنآ  یتح  دوخ  لاوما  مامت  رد  هلخادم  زا  مکح  رودص  خیرات  زا  هتـسکشرو  رجات  هدام ۴١٨ -  
تارایتخا و زا  وا  یاج  هب  دراد  قح  هدوب و  هتسکشرو  ماقم  مئاق  هیفصت  ریدم  دشاب  وا  نوید  هیدأت  رد  رثؤم  نآ  زا  هدافتسا  هک  هتسکشرو  یلام  قوقح  تارایتخا و  هیلک 

.دنک هدافتسا  هروبزم  قوقح 

وا تیفرط  هب  ای  هماقا  هیفصت  ریدم  رب  دیاب  دشاب  هتشاد  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  زا  ییاوعد  هتسکشرو  رجات  هب  تبـسن  سک  ره  یگتـسکشرو  مکح  خیرات  زا  هدام ۴١٩ -  
.دوب دهاوخ  روتسد  نیمه  لومشم  زین  ییارجا  تامادقا  هیلک  دنک ، بیقعت 

.دهد هزاجا  هحورطم  یوعد  رد  ثلاث  صخش  ناونع  هب  ار  هتسکشرو  رجات  دورو  دناوت  یم دنادب  حالص  تقو  ره  همکحم  هدام ۴٢٠ -  

.دوش یم لدبم  ّلاح  ضورق  هب  تدم  هب  تبسن  هیضتقم  تافیفخت  تیاعر  اب  لجؤم  ضورق  دش  رداص  یگتسکشرو  مکح  هک  نیمه  هدام ۴٢١ -  

ای بلط  هتف  هجو  هیدأت  لوئسم  هک  یصاخشا  ریاس  هتشون  یلوبق  ار  یتارب  ای  هدشن  لوبق  هک  هدرک  رداص  یتارب  ای  هداد  یبلط  هتف  هتـسکشرو  رجات  هاگ  ره  هدام ۴٢٢ -  
.دنیامن نیمأت  هدعو  رس  رد  ار  نآ  هیدأت  ای  دنزادرپب  ًادقن  ار  نآ  هجو  تدم  هب  تبسن  هیضتقم  تافیفخت  تیاعر  اب  دیاب  دنشاب  یم تارب 

: دوب دهاوخ  رثا  الب  لطاب و  دیامنب  ار  لیذ  تالماعم  فقوت  زا  دعب  رجات  هاگ  ره  هدام ۴٢٣ -  

.دشاب لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  هب  عجار  هک  نیا  زا  معا  ضوعالب  لاقتنا  لقن و  ره  یلک  روط  هب  هبه و  ای  یتاباحم  حلص  ره  - ١ 

.دشاب هدمآ  لمع  هب  هک  هلیسو  ره  هب  لجؤم  ای  لاح  زا  معا  ضرق  ره  هیدأت  - ٢ 

.دوش مامت  ناراکبلط  ررض  هب  دیامن و  دیقم  ار  رجات  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  لاوما  زا  یلام  هک  یا  هلماعم ره  - ٣ 

دوش تباث  اهنآ  ینوناق  ماقم  مئاق  رب  ای  هدوب  هلماعم  فرط  رجات  اب  هک  یـصاخشا  رب  یراکبلط  ای  هیفـصت  ریدـم  فرط  زا  یوعد  هماـقا  هجیتن  رد  هاـگ  ره  هدام ۴٢۴ -  
هلماعملا نیح تمیق  عبر  زا  شیب  یررض  نمضتم  هک  هدومن  یا  هلماعم  اهراکبلط  هب  رارـضا  یارب  ای  نید  یادا  زا  رارف  یارب  دوخ  فقوت  خیرات  زا  لبق  فقوتم  رجات 

عوقو خیرات  زا  لاس  ود  فرظ  رد  خسف  یوعد  .دزادرپب  ار  تمیق  توافت  خـسف  مکح  رودـص  زا  لبق  هلماعم  فرط  هک  نیا  رگم  تسا  خـسف  لباق  هلماعم  نآ  تسا  هدوب 
.دوش یم هتفریذپ  همکحم  رد  هلماعم 

تسا هدوب  هلماعم  عوضوم  هک  ار  یلام  مکح  ندش  یعطق  زا  سپ  دیاب  هیلع  موکحم  دیامن ، رداص  ار  هلماعم  خسف  مکح  لبق  هدام  بجوم  هب  همکحم  هاگ  ره  هدام ۴٢۵ -  
دـشابن وا  فرـصت  رد  روبزم  لام  نیع  رگا  دراد و  تفایرد  دوش  میـسقت  امرغ  هب  رجات  ییاراد  هکنآ  زا  لبق  ار  نآ  هلماـعملا  نیح تمیق  میلـست و  هیفـصت  ریدـم  هب  ًاـنیع 

.داد دهاوخ  ار  تمیق  توافت 

عوضوم هک  یلام  عفانم  نیع و  لطاب –  دوخ  هب  دوخ  هلماعم  نآ  تسا  هدوب  ینابت  هب  قوبـسم  اـی  یروص  روط  هب  هلماـعم  هک  دوش  تباـث  همکحم  رد  رگا  هدام ۴٢۶ -  
.درب دهاوخ  هصح  امرغ  وزج  دوش  راکبلط  رگا  هلماعم  فرط  درتسم و  هدوب  هلماعم 

رظان وضع  نییعت  رد  موس - لصف   

.درک دهاوخ  نیعم  رظان  وضع  تمس  هب  ار  رفن  کی  همکحم  دوش  یم مالعا  رجات  یگتسکشرو  نآ  بجوم  هب  هک  یمکح  رد  هدام ۴٢٧ -  

.تسا نآ  نایرج  تعرس  یگتسکشرو و  هب  هعجار  روما  هرادا  رد  تراظن  هب  فلکم  رظان  وضع  هدام ۴٢٨ -  

.داد دهاوخ  ترپار  همکحم  هب  رظان  وضع  تسا  همکحم  تیحالص  زا  نآ  لح  هک  ار  یگتسکشرو  زا  هیشان  تاعزانم  مامت  هدام ۴٢٩ -  

.هدومن نیعم  نوناق  نیا  هک  تسا  نکمم  یدراوم  رد  طقف  رظان  وضع  تامیمصت  زا  تیاکش  هدام ۴٣٠ -  

.هدرک نیعم  ار  رظان  وضع  هک  تسا  یا  همکحم تیاکش  عجرم  هدام ۴٣١ -  
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.درامگب وا  یاج  هب  ار  یرگید  لیدبت و  ار  رظان  وضع  دناوت  یم هشیمه  همکحم  هدام ۴٣٢ -  

هتسکشرو هب  تبسن  هیلوا  تامادقا  ریاس  موم و  رهم و  هب  مادقا  رد  مراهچ - لصف   

.دهد یم زین  ار  موم  رهم و  هب  رما  یگتسکشرو  مکح  رد  همکحم  هدام ۴٣٣ -  

نکمم زور  کی  رد  رجات  ییاراد  تروص  نتشادرب  روبزم  وضع  هدیقع  هب  هک  یتروص  رد  رگم  دیآ  لمع  هب  رظان  وضع  طسوت  هب  ًاروف  دیاب  موم  رهم و  هدام ۴٣۴ -  
.دوش تروص  نتشادرب  هب  عورش  ًاروف  دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب 

.داد دهاوخ  ار  رجات  فیقوت  رارق  یگتسکشرو  مکح  رد  همکحم  دشاب  هدرکن  لمع  دافم ۴١٣ و ۴١۴  هب  هتسکشرو  رجات  رگا  هدام ۴٣۵ -  

دهاوخ یم یگتـسکشرو  لمع  ندش  هیوست  هرادا و  زا  دوخ  تامادقا  هطـساو  هب  ددرگ  مولعم  هک  دش  دـهاوخ  هداد  زین  یعقاوم  رد  هتـسکشرو  فیقوت  رارق  هدام ۴٣۶ -  
.دنک یریگولج 

رفن دنچ  ای  کی  یاضاقت  بسح  رب  دناوت  یم حلص  نیما  دشاب  هدومن  یفخم  ار  دوخ  ییاراد  زا  یتمسق  ای  مامت  ای  هدرک  رارف  ضورقم  رجات  هک  یتروص  رد  هدام ۴٣٧ -  
.دهد عالطا  مومعلا  یعدم هب  ار  دوخ  مادقا  نیا  هلصافالب  دیاب  دیامن و  موم  رهم و  هب  مادقا  ًاروف  ناراکبلط  زا 

.دوش موم  رهم و  دیاب  رجات  لزنم  هناختراجت و  هیثاثا  بابسا و  تاجتشون و  رتافد و  دانسا و  قودنص و  اه و  هرجح اهرابنا و  هدام ۴٣٨ -  

یگتسکشرو مکح  هک  نیا  رگم  دش  دهاوخن  موم  رهم و  نماض  ءاکرش  یصخش  لاوما  یبسن  ای  طلتخم  ینماضت –  یاه  تکرش یگتسکشرو  تروص  رد  هدام ۴٣٩ -  
.دشاب هدش  رداص  هناگادج  مکح  بجوم  هب  ای  تکرش  یگتسکشرو  مکح  نمض  رد  اهنآ 

.تسا فاعم  موم  رهم و  زا  نید  تاینثتسم  قوف  هدام  هدام و  نیا  دروم  رد  هرصبت -  

هیفصت ریدم  رد  مجنپ - لصف   

.دنک یم نیعم  هیفصت  تیریدم  تمس  هب  ار  رفن  کی  مکح  رودص  زا  سپ  زور  جنپ  فرظ  رد  اهتنم  ای  یگتسکشرو  مکح  نمض  رد  همکحم  هدام ۴۴٠ -  

یلک روط  هب  دـنیامن و  یفرعم  ار  دوخ  دـیاب  ناراکبلط  تدـم  نآ  رد  هک  یتدـم  اهنآ و  هب  راطخا  ناراـکبلط و  تروص  هیهت  یارب  هیفـصت  ریدـم  تامادـقا  هدام ۴۴١ -  
.دش دهاوخ  نیعم  دوش  یم میظنت  هیلدع  ترازو  فرط  زا  هک  یا  همانماظن قبط  رب  هدش  نیعم  نوناق  نیا  بجوم  هب  هک  یتمسق  نآ  رب  هوالع  هیفصت  ریدم  فیاظو 

.درک دهاوخ  نیعم  هیلدع  ترازو  تاررقم  دودح  رد  همکحم  ار  هیفصت  ریدم  همحزلا  قح نازیم  هدام ۴۴٢ -  

هیفصت ریدم  فیاظو  رد  مشش - لصف   

تایلک رد  لوا - ثحبم   

.دومن دهاوخ  ار  نآ  ماجنا  یاضاقت  روبزم  ریدم  دشاب  هدماین  لمع  هب  هیفصت  ریدم  نییعت  زا  لبق  موم  رهم و  رگا  هدام ۴۴٣ -  

جراخ فیقوت  زا  تسا  هدش  موم  رهم و  رگا  هدرک و  ینثتـسم  موم  رهم و  زا  ار  لیذ  ءایـشا  هک  دهد  یم هزاجا  وا  هب  هیفـصت  ریدم  یاضاقت  هب  رظان  وضع  هدام ۴۴۴ -  
.دیامن

.تسا مزال  وا  هداوناخ  هتسکشرو و  رجات  یرورض  جئاوح  یارب  هک  یبابسا  هیثاثا و  هسبلا و  - ١ 

.دیامن لصاح  تمیق  رسک  ای  دوش  عیاض  ًابیرق  تسا  نکمم  هک  ییایشا  - ٢ 

ءایـشا .دـشاب  بلط  بابرا  تراسخ  بجوم  اهنآ  فیقوت  هک  یتروص  رد  تسا  مزال  نآ  از  هدافتـسا  هتـسکشرو و  رجات  هیامرـس  نتخادـنا  راـک  هب  یارب  هک  ییایـشا  - ٣ 
.دوش هتشادرب  نآ  تروص  میوقت و  ًاروف  دیاب  هثلاث  هیناث و  هرقف  رد  روکذم 

هیامرس نتخادنا  راک  هب  نینچمه  تسین و  دیفم  اهنآ  نتشاد  هاگن  هک  ییایـشا  دنک و  لصاح  تمیق  رـسک  ای  هدش  عیاض  ًابیرق  تسا  نکمم  هک  ییایـشا  شورف  هدام ۴۴۵ -  
.دیآ یم لمع  هب  هیفصت  ریدم  طسوت  هب  رظان  وضع  هزاجا  اب  هتسکشرو  رجات 

هکنآ زا  سپ  هدرک  جراخ  فیقوت  زا  تسا  هدومن  موم  رهم و  ار  اهنآ  هک  یحلص  نیما  ای  رظان  وضع  قافتا  هب  ار  هتـسکشرو  رجات  رتافد  همکحم ، رادرتفد  هدام ۴۴۶ -  
.دیامن یم میلست  هیفصت  ریدم  هب  ار  اهنآ  تسب  ار  رتافد  لیذ 

هب تبسن  ای  دوش و  هتشون  اهنآ  یلوبق  دیاب  ای  تسا  کیدزن  اهنآ  هدعو  هک  مه  یتراجت  قاروا  دنک ، دیق  هصالخ  روط  هب  ار  رتافد  تیفیک  سلجم  تروص  رد  دیاب  رادرتفد   
زا هک  یتسرهف  دیامن و  لوصو  ار  نآ  هجو  ات  دوش  یم لیوحت  هیفـصت  ریدم  هب  رکذ و  سلجم  تروص  رد  هدش  جراخ  فیقوت  زا  دیآ ، لمع  هب  هینیمأت  تامادقا  دـیاب  اهنآ 

رجات مسا  هب  هک  یتالسارم  دیامن  یم لوصو  دهد  یم هک  یضبق  لباقم  رد  هیفـصت  ریدم  ار  تابلاطم  ریاس  ددرگ ، یم میلـست  رظان  وضع  هب  دوش  یم هتفرگ  هیفـصت  ریدم 
.دنک تکرش  دناوت  یم تالسارم  ندرک  زاب  رد  دشاب  رضاح  هتسکشرو  دوخ  رگا  دوش و  یم زاب  وا  طسوت  هب  میلست و  هیفصت  ریدم  هب  دسر  یم هتسکشرو 
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نیا رد  دنک - تساوخرد  دوخ  ییاراد  زا  ار  شا  هداوناخ دوخ و  هقفن  دناوت  یم دـشاب  هتـشادن  هشاعا  یارب  یرگید  هلیـسو  هک  یتروص  رد  هتـسکشرو  رجات  هدام ۴۴٧ -  
.دیامن یم نیعم  همکحم  بیوصت  اب  ار  نآ  رادقم  هقفن و  رظان  وضع  تروص 

هک یتروص  رد  دوش  یم هداد  تلهم  تعاس  تشه  لهچ و  اهتنم  وا  روضح  یارب  دـیامن  یم راضحا  رتافد  نتـسب  یارب  ار  هتـسکشرو  رجات  هیفـصت  ریدـم  هدام ۴۴٨ -  
.دشاب رضاح  هینیمأت  تایلمع  هیلک  عقوم  رد  دناوت  یم هتسکشرو  رجات  دمآ ، دهاوخ  لمع  هب  مادقا  رظان  وضع  روضح  اب  دشن  رضاح  رجات 

یتاعالطا ریاس  هیلاراشم و  دانسا  رتافد و  هلیسو  هب  ًاروف  ار  نآ  هیفصت  ریدم  دشاب  هدومنن  میلست  ار  دوخ  ییاراد  تروص  هتسکشرو  رجات  هک  یتروص  رد  هدام ۴۴٩ -  
.دنک یم میظنت  دیامن  یم لیصحت  هک 

وا نیمدختسم  اهدرگاش و  هتسکشرو و  رجات  زا  یگتسکشرو  لاوحا  عاضوا و  هب  تبـسن  ییاراد و  تروص  میظنت  هب  عجار  هک  تسا  زاجم  رظان  وضع  هدام ۴۵٠ -  
.دهد بیترت  سلجم  تروص  هروکذم  تاقیقحت  زا  دیاب  دهاوخب و  تاحیضوت  رگید  صاخشا  زا  نینچمه  و 

ییاراد تروص  بیترت  فیقوت و  عفر  رد  مود - ثحبم   

مدـع یلو  دـنک  یم راـضحا  عقوم  نیا  رد  مه  ار  هتـسکشرو  رجاـت  هدومن و  ییاراد  تروص  میظنت  هب  عورـش  فیقوت  عفر  یاـضاقت  زا  سپ  هیفـصت  ریدـم  هدام ۴۵١ -  
.تسین لمع  زا  عنام  وا  روضح 

یرگید هدش و  میلست  همکحم  رتفد  هب  نیتخسن  زا  یکی  .دیامن  یم هیهت  هخـسن  ود  رد  ار  ییاراد  تروص  دوش  یم فیقوت  عفر  هک  یجیردت  هب  هیفـصت  ریدم  هدام ۴۵٢ -  
.دنام یم وا  دزن  رد 

تحت رد  هدام ۴۴۴  قفاوم  هک  ییایشا  تروص  دنک  دادمتسا  دنادب  مزال  هک  یصاخشا  زا  لاوما  میوقت  ییاراد و  تروص  هیهت  یارب  دناوت  یم هیفـصت  ریدم  هدام ۴۵٣ -  
.دش دهاوخ  ییاراد  تروص  همیمض  تسا  هدش  میوقت  ًالبق  یلو  هدماین  فیقوت 

بجوم هک  یعاضوا  للع و  زا  نینچمه  یگتسکشرو و  تیعضو  زا  یا  هصالخ تروص  دوخ  تیرومأم  خیرات  زا  زور  هدزناپ  فرظ  رد  دیاب  هیفصت  ریدم  هدام ۴۵۴ -  
میلـست لحم  ییادتبا  مومعلا  یعدم هب  ًاروف  ار  روبزم  تروص  رظان  وضع  .دهدب  رظان  وضع  هب  هداد  بیترت  دـیآ  یم رظن  هب  ًارهاظ  هک  یگتـسکشرو  یعون  هدـش و  نآ 

.دیامن یم

.دـنناسر مه  هب  روضح  ییاراد  تروص  نتـشادرب  نیح  رد  هتفر و  هتـسکشرو  رجات  لزنم  هب  تراظن  ناونع  هب  طقف  دـنناوت  یم هکراپ  نابـصنم  بحاـص  هدام ۴۵۵ -  
.دشاب رما  نایرج  لیطعت  ثعاب  دیابن  هعجارم  نیا  .دننک  هعجارم  یگتسکشرو  هب  هطوبرم  تاجتشون  دانسا و  رتافد و  هب  دنراد  قح  عقوم  ره  رد  هکراپ  نیرومأم 

تابلاطم لوصو  لاوما و  شورف  رد  موس - ثحبم   

رجات ءایـشا  و  نید ) تاینثتـسم  زا  ریغ  هب   ) هیثاثا تاجتـشون و  رتافد و  بلط و  دانـسا  دـقن و  هجو  هراجّتلا و  لام مامت  ییاراد  تروص  ندـش  هیهت  زا  سپ  هدام ۴۵۶ -  
.دوش یم میلست  هیفصت  ریدم  هب  هتسکشرو 

شورف هب  رظان  وضع  تراظن  مومعلا و  یعدم هزاجا  اب  دناوت  یم نینچمه  دیامن و  یم تموادـم  تابلاطم  لوصو  هب  رظان  وضع  تراظن  اب  هیفـصت  ریدـم  هدام ۴۵٧ -  
بیترت دنک ، راضحا  تاحیضوت  نداد  یارب  ار  هیلاراشم  لقاال  ای  عامتسا  ار  هتـسکشرو  رجات  تاراهظا  دیاب  ًالبق  نکیل  دیامن ، ترـشابم  رجات  هراجّتلا  لام تیبلا و  ثاثا

.دش دهاوخ  نیعم  هیلدع  ترازو  همانماظن  بجوم  هب  شورف 

هچ رگا  دـهد  همتاخ  حلـص  هب  ار  یوعد  دـناوت  یم رظان  وضع  هزاجا  اب  هیفـصت  ریدـم  دنـشاب  یم عفنیذ  نآ  رد  اهراکبلط  تأیه  هک  یواعد  ماـمت  هب  تبـسن  هدام ۴۵٨ -  
.دشاب هدش  راضحا  دیاب  هتسکشرو  رجات  دروم  نیا  رد  دشاب و  لوقنم  ریغ  لاوما  هب  عجار  هروبزم  یواعد 

رد دیامن  قیدصت  ار  حلص  نآ  همکحم  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  ءارجالا  مزال حلص  دشاب  لایر  رازه  جنپ  زا  شیب  ای  هدوبن  میوقت  لباق  حلـص  عوضوم  رگا  هدام ۴۵٩ -  
هک یتروص  رد  هتـسکشرو  ضارتعا  دنک - ضارتعا  حلـص  هب  هک  دراد  قح  هیلاراشم  تروص  ره  رد  دوش و  یم راضحا  هتـسکشرو  رجات  همان  حلـص  قیدـصت  عقوم 

.دیامن نیعم  ار  حلص  فیلکت  همکحم  ات  دوب  دهاوخ  یفاک  حلص  زا  یریگولج  یارب  دشاب  لوقنم  ریغ  لاوما  هب  عجار  حلص 

لمع یارب  یـصوصخم  باسح  روبزم  قودنـص  .ددرگ  میلـست  لحم  هیلدـع  قودنـص  هب  ًاروف  دـیاب  دوش  یم تفایرد  هیفـصت  ریدـم  طـسوت  هب  هک  یهوجو  هدام ۴۶٠ -  
.هیفصت ریدم  قیدصت  رظان و  وضع  هلاوح  هب  رگم  ددرگ  یمن درتسم  قودنص  زا  روبزم  هوجو  دنک ، یم زاب  جراخم  تادیاع و  زا  معا  هتسکشرو 

هینیمأت تامادقا  رد  مراهچ - ثحبم   

.دروآ لمع  هب  وا  نینویدم  هب  تبسن  هتسکشرو  رجات  قوقح  ظفح  یارب  هینیمأت  تامادقا  تیرومأم  هب  عورش  زور  زا  تسا  فلکم  هیفصت  ریدم  هدام ۴۶١ -  

هراکبلط تابلاطم  صیخشت  رد  مجنپ - ثحبم   

دانـسا هدش - نیعم  هیلدع  ترازو  همانماظن  دودح  رد  هیفـصت  ریدم  راطخا  بجوم  هب  هک  یتدم  رد  دـنفلکم - اهراکبلط  یگتـسکشرو  مکح  رودـص  زا  سپ  هدام ۴۶٢ -  
.دنراد تفایرد  ضبق  هدرک  میلست  همکحم  دراد  رتفد  هب  دیامن  یم نیعم  ار  اهنآ  تابلاطم  هیلک  هک  یتسرهف  مامضنا  هب  ار  نآ  قدصم  داوس  ای  دوخ  بلط 

زا هک  یتاعاس  زور و  لحم و  رد  هفقو  نودب  هدش  عورش  لبق  هدام  رد  روکذم  تلهم  یاضقنا  خیرات  زا  زور  هس  فرظ  رد  اهراکبلط  تابلاطم  صیخشت  هدام ۴۶٣ -  
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.دوش یم بیقعت  دش - دهاوخ  نیعم  همانماظن  رد  هک  یبیترت  هب  ددرگ  یم نیعم  رظان  وضع  فرط 

مه هب  روضح  اـهراکبلط  ریاـس  تاـبلاطم  صیخـشت  نیح  رد  دـناوت  یم هدـش  روظنم  ییاراد  باـسحتروص  ءزج  اـی  صیخـشت  وا  بلط  هک  یراـکبلط  ره  هدام ۴۶۴ -  
.تشاد دهاوخ  مه  هتسکشرو  رجات  دوخ  ار  قح  نیمه  دیامن - ضارتعا  تسا  یگدیسر  تحت  رد  ًالعف  ای  هدش  صیخشت  ًاقباس  هک  ییاه  بلط هب  تبسن  هدیناسر و 

ملق نییعت  دوش و  یم هداد  دنـس  زا  یرـصتخم  فیـصوت  هوالع  هب  نیعم و  تابلاطم  صیخـشت  سلجم  تروص  رد  اهنآ  یالکو  اـهراکبلط و  تماـقا  لـحم  هدام ۴۶۵ -  
.تسا هیف  عزانتم  ای  ملسم  بلط  هک  دوش  ملسم  هتکن  نیا  دیق و  سلجم  تروص  رد  دیاب  زین  روطسلا  نیب  تاقاحلا  ای  یگدیشارت  ای  یگدروخ 

دزن هدرک و  جارختسا  اهراکبلط  رتافد  زا  یتروص  دیامن  اضاقت  لحم  همکحم  زا  ای  دهد  اهراکبلط  رتافد  زاربا  هب  رما  دوخ  رظن  هب  دناوت  یم رظان  وضع  هدام ۴۶۶ -  
.دتسرفب وا 

: دنک یم قیدصت  ار  نآ  زین  رظان  وضع  دیامن و  یم ءاضما  هتشون و  ار  لیذ  ترابع  دنس  یور  رد  هیفصت  ریدم  دش  لوبق  ملسم و  بلط  رگا  هدام ۴۶٧ -  

 …« خیرات هب  دش  لوبق  غلبم …  ضورق …  وزج   »

دـصق نودب  یقیقح و  بلط  هدرک  راهظا  هک  ار  یبلط  دهدب  مازتلا  دوش  یم نیعم  هیلدع  ترازو  همانماظن  بجوم  هب  هک  یبیترت  هب  تدـم و  فرظ  رد  دـیاب  راکبلط  ره   
.تسا عورشمان  هدافتسا 

دیامن یگدیـسر  رظان  وضع  ترپار  یور  زا  ًاروف  دیاب  همکحم  عوجر و  همکحم  هب  ار  هیـضق  لح  دـناوت  یم رظان  وضع  دـش  عقاو  هیف  عزانتم  بلط  رگا  هدام ۴۶٨ -  
راضحا رظان  وضع  دنهد  یتاعالطا  بلط  نیا  هب  عجار  دنناوت  یم هک  ار  یـصاخشا  دیآ و  لمع  هب  رما  رد  قیقحت  رظان  وضع  روضح  اب  هک  دهد  رما  دناوت  یم همکحم 

.دنک عالطا  بسک  اهنآ  زا  ای 

دنک رداص  مکح  زور  هدزناپ  فرظ  رد  دناوتن  همکحم  هک  دشاب  یروط  هیـضق  هدش و  عوجر  همکحم  هب  یبلط  صیخـشت  هب  عجار  فالتخا  هک  یعقوم  رد  هدام ۴۶٩ -  
روبزم سلجم  هدشن و  یگدیسر  هجیتن  رظتنم  هک  نیا  ای  دتفا و  ریخأت  هب  یقافرا  دادرارق  بیترت  یارب  اهراکبلط  تأیه  سلجم  داقعنا  هک  دهد  رما  عاضوا  بسح  رب  دیاب 

.دوش دقعنم 

دنک یم نیعم  روبزم  رارق  رد  همکحم  هک  یغلبم  لداعم  هیف  عزانتم  بلط  بحاص  هک  دـهد  رارق  سلجم ، داـقعنا  هب  میمـصت  تروص  رد  دـناوت  یم همکحم  هدام ۴٧٠ -  
.دیامن تکرش  روکذم  غلبم  یارب  اهراکبلط  تأیه  تارکاذم  رد  هدش  هتخانش  راکبلط  ًاتقوم 

دومن سلجم  ریخأت  مدـع  هب  میمـصت  رگا  یلو  دـهدب  ار  سلجم  ریخأـت  رارق  دـناوت  یم همکحم  دـشاب  هدـش  عقاو  ییازج  بیقعت  دروم  یبلط  هک  یتروص  رد  هدام ۴٧١ -  
تایلمع رد  هجو  چیه  هب  دناوت  یمن روبزم  راکبلط  دـنا  هدادـن ار  دوخ  مکح  هحلاص  مکاحم  هک  مادام  دـیامن و  لوبق  ناراکبلط  وزج  ًاتقوم  ار  بلط  نآ  بحاص  دـناوت  یمن

.دنک تکرش  یگتسکشرو  هب  هعجار 

.دوش یم تموادم  یگتسکشرو  هب  هعجار  تایلمع  ریاس  هب  یقافرا و  دادرارق  بیترت  هب  داوم ۴۶٢ و ۴۶٧  رد  نیعم  یاه  تلهم یاضقنا  زا  سپ  هدام ۴٧٢ -  

هوجو میسقت  هب  عجار  هک  یتامیمصت  تاصیخشت و  تایلمع و  هب  تبسن  دندرکن  لمع  هدام ۴۶٢  قباطم  هدشن و  رضاح  هنیعم  دعاوم  رد  هک  ییاهراکبلط  هدام ۴٧٣ -  
هتشاد قح  هک  نیا  نودب  دنوش  یم باسح  امرغ  ءزج  دیآ  لمع  هب  دعب  تسا  نکمم  هک  یتامیسقت  رد  یلو  دنرادن  یضارتعا  هنوگ  چیه  قح  هدمآ  لمع  هب  اهنآ  ندمآ  زا  لبق 

.دنیامن یا  هبلاطم  هدشن  میسقت  زونه  هک  یلاوما  زا  تفرگ  یم قلعت  اهنآ  هب  قباس  تامیسقت  رد  هک  ار  یا  هصح  دنشاب 

لمع هیفـصت  نیح  رد  ار  نآ  دـیاب  دـننک  یمن نآ  زا  رظن  فرـص  دـنراد و  یتاراـیخ  یوـعد  هتـسکشرو  رجاـت  یفرـصتم  لاوـما  هب  تبـسن  یـصاخشا  رگا  هدام ۴٧۴ -  
.دنراذگ ءارجا  عقوم  هب  هدومن و  تباث  یگتسکشرو 

رب هک  نیا  رب  طورـشم  دراد  نارگید  ای  دوخ  یفرـصتم  لاوما  هب  تبـسن  هتـسکشرو  رجات  هک  دوب  دـهاوخ  یرجم  زین  یتارایخ  یوعد  هراـبرد  قوف  مکح  هدام ۴٧۵ -  
.دشابن اهراکبلط  ررض 

هتسکشرو رجات  باسح  هیفصت  یقافرا و  دادرارق  رد  متفه - لصف   

اهنآ یمومع  عمجم  اهراکبلط و  توعد  رد  لوا - ثحبم   

هیلک همکحم  رادرتـفد  طـسوت  هب  هدـش  نـیعم  هداـم ۴۶٧  رد  روکذـم  هماـنماظن  بجوـم  هـب  هـک  یدـعوم  خـیرات  زا  زور  تـشه  فرظ  رد  رظاـن  وـضع  هداـم ۴٧۶ -  
یمومع عمجم  توعد  عوضوم  دیامن ، یم توعد  یقافرا  دادرارق  داقعنا  رد  هرواشم  یارب  تسا  هدش  لوبق  ًاتقوم  ای  قیدـصت  صیخـشت و  اهنآ  بلط  هک  ار  ییاهراکبلط 

.دوش حیرصت  دیاب  دیارج  رد  هجردنم  تانالعا  توعد و  یاه  هعقر رد  اهراکبلط 

هک ییاهراکبلط  دوش - یم دقعنم  هیلاراشم  تسایر  تحت  رد  تسا  هدش  نیعم  رظان  وضع  فرط  زا  هک  یتعاس  زور و  لحم و  رد  هروبزم  یمومع  عمجم  هدام ۴٧٧ -  
هب زین  هتـسکشرو  رجات  دنوش  یم رـضاح  اهنآ  هلاکولا  تباث لیکو  ای  هدیدرگ  لوبق  ًاتقوم  اهنآ  بلط  هک  ییاهراکبلط  نینچمه  تسا و  هدش  قیدصت  صیخـشت و  اهنآ  بلط 

رظان وضع  قیدصت  هب  نآ  تحـص  هتـشاد و  هجوم  رذع  هک  دیامن  لیکو  مازعا  دناوت  یم یتقو  طقف  ددرگ و  رـضاح  ًاصخـش  دـیاب  هیلاراشم  دوش  یم راضحا  عمجم  نیا 
.دشاب هدیسر 

تسا هدش  هتسکشرو  رجات  راضحتسا  اب  هک  یتایلمع  هدمآ و  لمع  هب  هک  یتامادقا  یگتـسکشرو و  تیعـضو  زا  یترپار  اهراکبلط  عمجم  هب  هیفـصت  ریدم  هدام ۴٧٨ -  
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سلجم تروص  اهراکبلط  عمجم  تامیمصت  تارکاذم و  هیلک  زا  دیاب  رظان  وضع  دوش و  یم میدقت  رظان  وضع  هب  هدیسر  هیفصت  ریدم  ءاضما  هب  روبزم  ترپار  دهد  یم
.دهد بیترت 

یقافرا دادرارق  رد  مود - ثحبم   

یقافرا دادرارق  بیترت  رد  لوا - هرقف   

.تسا هدش  ررقم  قوف  رد  هک  یمسارم  یارجا  زا  سپ  رگم  دوش  یمن دقعنم  وا  یاهراکبلط  هتسکشرو و  رجات  نیب  یقافرا  دادرارق  هدام ۴٧٩ -  

ثحبم قباطم  هک  یتابلاطم  هیلک  زا  عبر  هس  لقاال  نتـشاد  اب  اهراکبلط  زا  رفن  کی  هوالع  هب  فصن  لقاال  هک  دوش  یم دـقعنم  یتقو  طـقف  یقاـفرا  دادرارق  هدام ۴٨٠ -  
.دوب دهاوخ  رثا  الب  الا  دشاب و  هدومن  تکرش  دراد  رارق  نآ  رد  تسا  هتشگ  لوبق  ًاتقوم  ای  هدش  قیدصت  صیخشت و  مشش  لصف  زا  مجنپ 

زا عبر  هس  یاراد  هکنآ  ای  دنشابن  تابلاطم  زا  عبر  هس  یاراد  غلبم  ثیح  زا  یلو  دنوش  رضاح  ًاددع  اهراکبلط  تیرثکا  یقافرا ، دادرارق  سلجم  رد  هاگ  ره  هدام ۴٨١ -  
.دوش یم هداد  دعب  هتفه  کی  یارب  یناث  سلجم  داقعنا  رارق  قلعم و  سلجم  نآ  زا  هلصاح  هجیتن  دنشابن  زئاح  ار  یددع  تیرثکا  یلو  دنشاب  تابلاطم 

رضاح یناث  سلجم  رد  دنتسین  روبجم  دنا  هدومن ءاضما  ار  سلجم  تروص  هدوب و  رـضاح  اهنآ  هلاکولا  تباث لیکو  ای  دوخ  لوا  سلجم  رد  هک  ییاهراکبلط  هدام ۴٨٢ -  
یددع و تیرثکا  یناث  هسلج  رد  رگا  تسا - یقاب  دوخ  رابتعا  هب  اهنآ  قباس  تامیمصت  دندشن  رضاح  رگا  یلو  دنهد ، یرییغت  دوخ  میمصت  رد  دنهاوخب  هکنآ  رگم  دنوش 

.دوب دهاوخ  یعطق  یقافرا  دادرارق  دوش  لیمکت  هدام ۴٨٠  قباطم  یغلبم 

بیقعت بلقت  هب  هتـسکشرو  ناونع  هب  رجات  هک  یعقوم  رد  دوش - یمن دـقعنم  یقاـفرا  دادرارق  دـشاب  هدـش  موکحم  بلقت  هب  هتـسکشرو  ناونع  هب  رجاـت  رگا  هدام ۴٨٣ -  
نامز هب  هیلاراشم  رما  رد  ار  دوخ  میمـصت  یقافرا  دادرارق  داقعنا  رجات و  تئارب  لوصح  لامتحا  اب  ایآ  هک  دـننک  مولعم  دـنوش و  توعد  اهراکبلط  تسا  مزـال  دوش  یم

زا رضاح  یاهراکبلط  دیاب  دنیامن  دعب  نامز  هب  لوکوم  ار  میمصت  دنهاوخب  رگا  تفرگ  دنهاوخ  یروف  میمصت  ای  درک  دنهاوخ  لوکوم  بلقت  هب  یگدیـسر  هجیتن  لوصح 
دوش یقافرا  دادرارق  داقعنا  یانب  بلقت  هب  یگدیسر  هجیتن  لوصح  تدم و  یاضقنا  رد  هچنانچ  دنـشاب  زئاح  ار  هدام ۴٨٠  رد  نیعم  تیرثکا  غلبم  ثیح  زا  هدـع و  ثیح 

.ددرگ لومعم  دیاب  زین  عقوم  نیا  رد  تسا  ررقم  لبق  داوم  بجوم  هب  هک  یدعاوق 

دـشاب هدـش  عورـش  رجات  بیقعت  هک  یتروص  رد  نکیل  تسا  نکمم  یقاـفرا  دادرارق  داـقعنا  دوش  موکحم  ریـصقت  هب  یگتـسکشرو  ناونع  هب  یرجاـت  رگا  هدام ۴٨۴ -  
.دنزادنایب ریخأت  هب  ار  دادرارق  رد  میمصت  لبق  هدام  تاررقم  تیاعر  ای  بیقعت و  هجیتن  لوصح  ات  دنناوت  یم اهراکبلط 

کی فرظ  رد  هدوب و  هجوم  دیاب  ضارتعا  دننک ، ضارتعا  دادرارق  هب  عجار  دنناوت  یم دنا  هتشاد یقافرا  دادرارق  داقعنا  رد  تکرش  قح  هک  اهراکبلط  هیلک  هدام ۴٨۵ -  
هسلج نیلوا  هب  هتسکشرو  رجات  هیفـصت و  ریدم  .دوب  دهاوخ  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  الا  دوش و  غالبا  هتـسکشرو  رجات  دوخ  هیفـصت و  ریدم  هب  دادرارق  خیرات  زا  هتفه 

.دنوش یم راضحا  دنک  یم یگدیسر  یگتسکشرو  لمع  هب  هک  همکحم 

زا لبق  دناوت  یمن همکحم  دیامن  اضاقت  همکحم  زا  ار  نآ  قیدـصت  دـناوت  یم دادرارق  نیفرط  زا  کی  ره  دـسرب و  همکحم  قیدـصت  هب  دـیاب  یقافرا  دادرارق  هدام ۴٨۶ -  
دنراد ضارتعا  قح  هک  ییاهراکبلط  فرط  زا  تدـم  نیا  فرظ  رد  هاگ  ره  دـیامن - ذاختا  قیدـصت  هب  عجار  یمیمـصت  لبق  هدام  رد  روکذـم  هتفه  کـی  تدـم  یاـضقنا 

هب تبسن  دادرارق  دوش  قیدصت  تاضارتعا  رگا  دنک - رداص  دحاو  مکح  یقافرا  دادرارق  قیدصت  تاضارتعا و  عوضوم  رد  دیاب  همکحم  دشاب  هدمآ  لمع  هب  یتاضارتعا 
.دوش یم رثا  الب  عفنیذ  صاخشا  مامت 

همکحم هب  دشاب  دادرارق  لوبق  ناکما  یگتسکشرو و  تیفیک  نمضتم  هک  یترپار  دیاب  رظان  وضع  دهد  یأر  دادرارق  قیدصت  باب  رد  همکحم  هکنآ  زا  لبق  هدام ۴٨٧ -  
.دیامن میدقت 

.دومن دهاوخ  عانتما  یقافرا  دادرارق  قیدصت  زا  همکحم  هررقم  دعاوق  تیاعر  مدع  تروص  رد  هدام ۴٨٨ -  

یقافرا دادرارق  تارثا  رد  مود - هرقف   

یعطق دنا  هدومن ءاضما  ار  نآ  قیدصت  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  ای  دنا  هدوب تیرثکا  رد  هک  ییاهراکبلط  هب  تبسن  دش  قیدصت  یقافرا  دادرارق  هک  نیمه  هدام ۴٨٩ -  
دـسر یم اهراکبلط  هب  رجات  ییاراد  زا  هچنآ  قفاوم  ار  دوخ  مهـس  دـنناوت  یم دـنا  هدرکن ءاضما  مه  ار  دادرارق  هدوبن و  تیرثکا  وزج  هک  ییاـهراکبلط  یلو  دوب  دـهاوخ 
تکرش یقافرا  دادرارق  رد  هک  یناسک  بلط  مامت  هیدأت  زا  سپ  رگم  دننک  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  هیقب  هتسکشرو  رجات  ییاراد  زا  هیتآ  رد  دنرادن  قح  نکیل  دنیامن  تفایرد 

.دنا هدومن ءاضما  روبزم  زور  هد  فرظ  رد  ار  نآ  ای  هتشاد 

رادقم ای  ییاراد  نازیم  رد  هک  دوش  فوشکم  قیدصت  زا  سپ  هک  نیا  رگم  دوش  یمن لوبق  نآ  هب  تبسن  نالطب  یوعد  یقافرا  دادرارق  ندش  قیدصت  زا  سپ  هدام ۴٩٠ -  
.تسا هدشن  دادملق  یقیقح  ردق  هتفر و  راک  هب  یا  هلیح ضورق 

رد هک  دهد  یم هتسکشرو  رجات  هب  رظان  وضع  روضح  اب  یلماک  باسح  تروص  هیفصت  ریدم  دش  یعطق  دادرارق  قیدصت  هب  عجار  همکحم  مکح  هک  نیمه  هدام ۴٩١ -  
.دوش یم هتسب  فالتخا  مدع  تروص 

هداد دنا  هدرکن ءاضما  ار  یقافرا  دادرارق  هک  یناراکبلط  هب  دیاب  هک  هچنآ  یانثتـسا  هب  ار  هتـسکشرو  ییاراد  نینچمه  تاجتـشون و  دانـسا و  رتافد و  هیلک  هیفـصت  ریدم   
وـضع بتارم  نیا  مامت  زا  دوش - یم متخ  هیفـصت  ریدم  تیرومأم  داد  ار  روکذـم  ناراکبلط  مهـس  هیدأت  رارق  هکنآ  زا  سپ  دریگ و  یم دیـسر  هدرک  در  هیلاراشم  هب  دوش 

.دبای یم همتاخ  شتیرومأم  دیامن و  یم هیهت  یسلجم  تروص  رظان 
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.داد دهاوخ  یضتقم  مکح  هدرک و  یگدیسر  همکحم  فالتخا  دیلوت  تروص  رد   

یقافرا دادرارق  خسف  ای  لاطبا  رد  موس - هرقف   

: تسا لطاب  یقافرا  دادرارق  لیذ  دراوم  رد  هدام ۴٩٢ -  

.بلقت هب  یگتسکشرو  هب  رجات  تیموکحم  دروم  رد  - ١ 

هدام ۴٩٠. دروم  رد  - ٢ 

.دوش یم یغلم  دوخ  یدوخ  هب  دشاب ) هک  یتروص  رد   ) اه نماض ای  نماض  تنامض  دهدب  ار  یقافرا  دادرارق  نالطب  مکح  همکحم  رگا  هدام ۴٩٣ -  

.دومن یوعد  هماقا  وا  هیلع  رب  روبزم  دادرارق  خسف  یارب  تسا  نکمم  درکن  ءارجا  ار  یقافرا  دادرارق  طیارش  هتسکشرو  رجات  رگا  هدام ۴٩۴ -  

هک ار  دادرارق  زا  یتمسق  ای  مامت  یارجا  دنناوت  یم اهراکبلط  دنشاب  هدرک  تنامـض  رفن  دنچ  ای  کی  ار  دادرارق  زا  یتمـسق  ای  مامت  یارجا  هک  یتروص  رد  هدام ۴٩۵ -  
.تسا ینماضت  اهنآ  تیلوئسم  نماض  ددعت  تروص  رد  دوش - یم خسف  هتشادن  نماض  هک  دادرارق  زا  تمسق  نآ  ریخا  دروم  رد  دنهاوخب و  وا  زا  دراد  نماض 

مـسق ره  دـناوت  یم همکحم  دـیآرد  سبح  ای  فیقوت  تحت  رد  هدـش  بیقعت  بلقت  هب  یگتـسکشرو  ناونع  هب  داد  رارق  قیدـصت  زا  سپ  هتـسکشرو  رجاـت  رگا  هدام ۴٩۶ -  
.دوش یم عفترم  هروبزم  لئاسو  هئربت  مکح  ای  بیقعت  عنم  رارق  رودص  ضحم  هب  یلو  دنک  ذاختا  دنادب  یضتقم  هک  ار  هینیمأت  لئاسو 

.دنک یم نیعم  هیفصت  ریدم  کی  رظان و  وضع  کی  همکحم  یقافرا  دادرارق  خسف  ای  لاطبا  مکح  ای  بلقت  هب  یگتسکشرو  مکح  رودص  زا  سپ  هدام ۴٩٧ -  

تاجتشون دانسا و  یگدیسر  هب  مادقا  قباس  ییاراد  تروص  یور  زا  ًاروف  هیفصت  ریدم  .دیامن  موم  رهم و  فیقوت و  ار  رجات  ییاراد  دناوت  یم هیفصت  ریدم  هدام ۴٩٨ -  
توعد دنـشاب  رگا  ار  دیدج  یاهراکبلط  همانزور  رد  نالعا  هلیـسو  هب  ًاروف  دیاب  هیفـصت  ریدم  دـهد - یم بیترت  ییاراد  تروص  یارب  یممتم  دـشاب  مزال  رگا  هدومن و 

دیاب تسا  هدش  نیعم  هیفصت  ریدم  نآ  بجوم  هب  هک  همکحم  رارق  دافم  روبزم  نالعا  رد  دننک - زاربا  یگدیسر  یارب  ار  دوخ  تابلاطم  دانسا  هام  کی  فرظ  رد  هک  دیامن 
.دوش جرد 

دیدج یگدیسر  تسا  هدش  قیدصت  ای  صیخشت  ًاقباس  هک  یتابلاطم  هب  تبسن  دوش - یم یگدیسر  هدش  زاربا  لبق  هدام  قباطم  هک  یدانـسا  هب  تقو  توف  نودب  هدام ۴٩٩ -  
.دوش یم عوضوم  تسا  هدش  هتخادرپ  قیدصت  زا  دعب  اهنآ  زا  یتمسق  ای  مامت  هک  یتابلاطم  دیآ  یمن لمع  هب 

دوش یمن لطاب  هدومن  روبزم  دادرارق  خسف  ای  نالطب  مکح  رودص  ات  یقافرا  دادرارق  قیدصت  هب  عجار  مکح  رودص  زا  سپ  هتسکشرو  رجات  هک  یتالماعم  هدام ۵٠٠ -  
.دشاب مه  ناراکبلط  ررض  هب  هدوب و  رارضا  دصق  هب  دوش  مولعم  هک  یتروص  رد  رگم 

میـسقت امرغ  هب  دنا  هدـش راکبلط  یقافرا  دادرارق  زا  دـعب  هک  یـصاخشا  یقافرا و  ناراکبلط  نیب  رجات  ییاراد  یقافرا  دادرارق  لاطبا  ای  خـسف  تروص  رد  هدام ۵٠١ -  
.دوش یم

دهاوخ رسک  دسر  یم اهنآ  هب  امرغ  بیترت  هب  هک  یهجو  زا  اهنآ  یذوخأم  دنا  هتفرگ یزیچ  لاطبا  ای  خسف  نامز  ات  رجات  فقوت  زا  دعب  یقافرا  ناراکبلط  رگا  هدام ۵٠٢ -  
.دش

ود تاررقم  دش  تسکشرو  دوش  خسف  ای  لاطبا  روبزم  دادرارق  هک  نیا  نودب  ًایناث  دیدرگ و  یقافرا  دادرارق  هب  یهتنم  شرما  تسکشرو و  یرجات  هاگ  ره  هدام ۵٠٣ -  
.تسا ارجالا  مزال یوناث  یگتسکشرو  رد  لبق  هدام 

یگتسکشرو لمع  متخ  باسح و  غیرفت  رد  موس - ثحبم   

.درک دهاوخ  عورش  یگتسکشرو  لمع  غیرفت  هیفصت و  تایلمع  هب  ًاروف  هیفصت  ریدم  دشن  دقعنم  یقافرا  دادرارق  رگا  هدام ۵٠۴ -  

.درک دهاوخ  نیعم  هدام ۴۴٧  تاررقم  دودح  رد  هتسکشرو  هشاعا  یارب  ار  یغلبم  همکحم  دیامن  تقفاوم  هدام ۴٨٠  رد  روکذم  تیرثکا  هک  یتروص  رد  هدام ۵٠۵ -  

نماض ءاکرش  زا  رفن  دنچ  ای  کی  اب  ًارصحنم  ای  تکرش  اب  ار  یقافرا  دادرارق  دنناوت  یم اهراکبلط  دوش  تسکشرو  یبسن  ای  طلتخم  ینماضت - تکرش  رگا  هدام ۵٠۶ -  
هدش دقعنم  یقافرا  دادرارق  اهنآ  اب  هک  ییاکرش  یصخش  ییاراد  یلو  دوش  یم میسقت  امرغ  هب  ثحبم و  نیا  تاررقم  عبات  تکرـش  ییاراد  یناث  تروص  رد  دنیامن  دقعنم 

- ناشدوخ یصخش  لاوما  زا  رگم  دنیامن  یا  هصح دهعت  دنناوت  یمن هدش  دقعنم  یصوصخ  دادرارق  اهنآ  اب  هک  نماض  ءاکرش  ای  کیرش  دش - دهاوخن  میسقت  امرغ  هب  تسا 
.تسا یربم  یتنامض  تیلوئسم  زا  هدش  دقعنم  صوصخم  دادرارق  وا  اب  هک  یکیرش 

هیفصت ریدم  دوخ  هب  ای  هدومن  باختنا  یصوصخم  لماع  ای  لیکو  رما  نیا  یارب  دنناوت  یم دنهد  همادا  ار  هتسکشرو  رجات  تراجت  دنهاوخب  اهراکبلط  رگا  هدام ۵٠٧ -  
.دنهدب ار  تیرومأم  نیا 

جراخم یارب  دناوت  یم لیکو  هک  یهجو  نازیم  نینچمه  تلاکو و  دودح  تدم و  دیاب  دراد  یم ررقم  ار  قوف  هدام  رد  روکذم  تلاکو  هک  یمیمصت  نمض  رد  هدام ۵٠٨ -  
رجات دوخ  .ًاغلبم  ًاددـع و  اهراکبلط  زا  عبر  هس  تیرثکا  اب  رظان و  وضع  روضح  اـب  رگم  دوش  یمن ذاـختا  روکذـم  میمـصت  ددرگ - نیعم  دراد  هاـگن  دوخ  شیپ  همزـال 

هب ار  میمـصت  یارجا  ضارتعا  نیا  دنیامن - ضارتعا  همکحم  رد  میمـصت  نیا  هب  تبـسن  دنناوت  یم هدام ۴٧٣ ) تیاعر  اب   ) فلاخم یاـهراکبلط  نینچمه  هتـسکشرو و 
.دزادنا یمن ریخأت 
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طقف تسا  هتـسکشرو  رجاـت  ییاراد  دـح  زا  شیب  هک  دوش  لـصاح  یتادـهعت  دـهد  یم همادا  ار  هتـسکشرو  تراـجت  هک  یلماـع  اـی  لـیکو  تـالماعم  زا  رگا  هدام ۵٠٩ -  
هروکذم تادهعت  لوئسم  دنا  هداد هک  یتارایتخا  دودح  رد  ناشبلط  تبسن  هب  دنراد  روبزم  ییاراد  رد  هک  یا  هصح رب  هوالع  ًاصخش  دنا  هداد ار  هزاجا  نآ  هک  ییاهراکبلط 

.دنشاب یم

هب ار  هتـسکشرو  رجات  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  مامت  تسا  فلکم  هیفـصت  ریدـم  دوش  باسح  غیرفت  هب  رجنم  هتـسکشرو  رجاـت  لـمع  هک  یتروص  رد  هدام ۵١٠ -  
هتـسکشرو رجات  روضح  اب  رظان و  وضع  رظن  تحت  رد  بتارم  نیا  مامت  .دنک  غیرفت  لوصو و  هحلاصم و  حلـص و  ار  وا  قوقح  نوید و  تابلاطم و  هدیناسر  شورف 

.تسا یفاک  مومعلا  یعدم راضحتسا  دومن  فاکنتسا  روضح  زا  هتسکشرو  رجات  رگا  .دیآ  یم لمع  هب 

.دمآ دهاوخ  لمع  هب  هیلدع  ترازو  همانماظن  قباطم  لاوما  شورف   

دهاوخ ار  دوخ  باسح  هیفصت  ریدم  هسلج  نیا  رد  دیامن  یم توعد  ار  هتسکشرو  رجات  اهراکبلط و  رظان  وضع  دیسر  مامتا  هب  رجات  لمع  غیرفت  هک  نیمه  هدام ۵١١ -  
.داد

رگا دنک - یم میمصت  ذاختا  دشاب  اهراکبلط  عفانم  قفاوم  هک  یوحن  هب  هراجا  ءاقبا  ای  خسف  رد  هیفصت  ریدم  دشاب  هتسکشرو  رجات  هراجا  رد  یلاوما  هاگ  ره  هدام ۵١٢ -  
هراجا ءاقبا  رب  میمـصت  رگا  دنوش ، یم روظنم  امرغ  ءزج  دنا  هدش قحتـسم  خیرات  نآ  ات  هک  هراجالا  لام تباب  زا  هرجأتـسم  لاوما  نابحاص  هدش  هراجا  خـسف  رب  میمـصت 

یفاک دـیاب  دوش  یم هداد  یگتـسکشرو  زا  سپ  هک  یتانیمأت  الا  دـش و  دـهاوخ  ءاقبا  تانیمأت  نآ  دـشاب  هدـش  هداد  رجوم  هب  همان  هراجا بجوم  هب  ًاقباس  مه  یتاـنیمأت  هدوب و 
.تشاد دهاوخن  ار  نیمأت  هبلاطم  قح  دوشن  خسف  هب  یضار  رجوم  هراجا  خسف  رب  هیفصت  ریدم  میمصت  اب  هک  یتروص  رد  دشاب -

نیا نیفرط  یبتک  دادرارق  بجوم  هب  هک  نیا  رب  طورشم   ) دیامن ضیوفت  یرگید  هب  تدم  هیقب  یارب  ار  هراجا  رظان  وضع  هزاجا  اب  دناوت  یم هیفـصت  ریدم  هدام ۵١٣ -  
تاررقم طیارش و  هیلک  هداد و  هرجأتـسم  لاوما  کلام  هب  دیامنب  ار  هراجالا  لام تخادرپ  نیمأت  هک  یفاک  هقیثو  دیاب  ریغ  هب  ضیوفت  تروص  رد  و  دشاب ) هدشن  عنم  قح 

.دنک ارجا  دوخ  عقوم  هب  ار  همان  هراجا 

هنآ زا  کی  ره  قوقح  اهراکبلط و  هفلتخم  ماسقا  رد  متشه - لصف   

دنراد لوقنم  هنیهر  هک  ییاهراکبلط  رد  لوا - ثحبم   

.دنوش یم دیق  تشاددای  یارب  امرغ  تروص  رد  طقف  دنراد  تسد  رد  هنیهر  هک  ییاهراکبلط  هدام ۵١۴ -  

هتـسکشرو رجات  ییاراد  ءزج  جراخ و  نهر  زا  ار  نوهرم  ءیـش  هداد و  ار  اهراکبلط  بلط  رظان  وضع  هزاجا  اب  عقوم  ره  رد  دـناوت  یم هیفـصت  ریدـم  هدام ۵١۵ -  
.دراد روظنم 

شورف تمیق  رگا  .دوش  توعد  دیاب  عقوم  نآ  رد  زین  نهترم  دناسرب و  شورف  هب  ار  نآ  مومعلا  یعدـم تراظن  اب  دـیاب  هیفـصت  ریدـم  دوشن  کف  هقیثو  رگا  هدام ۵١۶ -  
ءزج رد  دوخ  بلط  هیقب  یارب  نهترم  دـش  رتمک  شورف  تمیق  رگا  دوش و  یم میلـست  هیفـصت  ریدـم  هب  دازام  دـشاب  راـکبلط  بلط  زا  شیب  جراـخم  عضو  زا  سپ  هقیثو 

.دش دهاوخ  روظنم  امرغ  رد  یداع  یاهراکبلط 

زا اهنآ  بلط  دهد  یم هزاجا  موزل  تروص  رد  روبزم  وضع  .دنک  یم میدقت  رظان  وضع  هب  دنیامن  یم هقیثو  یاعدا  هک  ار  ییاهراکبلط  تروص  هیفصت  ریدم  هدام ۵١٧ -  
.دوش یم عوجر  همکحم  هب  دنشاب  هتشاد  یضارتعا  اهراکبلط  هقیثو  قح  هب  تبسن  هک  یتروص  رد  ددرگ  هتخادرپ  دوش  یم هیهت  هک  یهوجو  نیلوا 

دنراد مدقت  قح  لوقنم  ریغ  لاوما  هب  تبسن  هک  ییاهراکبلط  رد  مود - ثحبم   

تبسن هک  ییاهراکبلط  دشاب  هدمآ  لمع  هب  نیح  نامه  رد  ای  لوقنم  ییاراد  میسقت  زا  لبق  هدش  لصاح  لوقنم  ریغ  لاوما  شورف  زا  هک  یهوجو  میـسقت  رگا  هدام ۵١٨ -  
زا روظنم و  یلومعم  ءاـمرغ  ءزج  دوخ  بلط  هیقب  هب  تبـسن  تسا  هدومنن  ار  اـهنآ  بلط  تیاـفک  روبزم  لاوما  شورف  لـصاح  دـنراد و  یقوقح  لوـقنم  ریغ  لاوـما  هب 

.دشاب هدش  قیدصت  تسا  هدش  روکذم  ًالبق  هک  یروط  هب  اهنآ  بلط  هک  نیا  رب  طورشم  دنرب  یم هصح  تسا  ررقم  روبزم  ءامرغ  یارب  هک  یهوجو 

ریغ لاوما  هب  تبسن  هک  ییاهراکبلط  دوش  میـسقت  لوقنم  ییاراد  تباب  زا  یهجو  هدش  لصاح  لوقنم  ریغ  لاوما  شورف  زا  هک  یهوجو  میـسقت  زا  لبق  رگا  هدام ۵١٩ -  
ءاضتقالادنع یلو  دنرب  یم هصح  هروبزم  هوجو  زا  دراو و  امرغ  ریاس  ءزج  دوخ  بلط  هیلک  نازیم  هب  تسا  هدش  فارتعا  قیدصت و  اهنآ  بلط  دنراد و  یقوقح  لوقنم 

.دوش یم عوضوم  اهنآ  بلط  زا  لوقنم  ریغ  لاوما  لصاح  میسقت  عقوم  رد  یتفایرد  غلبم 

لاوما تمیق  میـسقت  نیح  رد  دنناوت  یمن اهراکبلط  ریاس  ندوب  مدقم  هطـساو  هب  یلو  دـنراد  یقوقح  لوقنم  ریغ  لاوما  هب  تبـسن  هک  ییاهراکبلط  دروم  رد  هدام ۵٢٠ -  
: دوب دهاوخ  یعرم  لیذ  بیترت  دننک  لوصو  ًامامت  ار  دوخ  بلط  لوقنم ، ریغ 

لوقنم ریغ  لاوما  تباب  زا  هک  یا  هصح زا  غلبم  نیا  دنشاب  هتشاد  تفایرد  یهجو  دوخ  بلط  تباب  زا  لوقنم  ریغ  لاوما  لصاح  میسقت  زا  لبق  روبزم  یاهراکبلط  رگا   
دنا هدوب قحیذ  لوقنم  ریغ  لاوما  رد  هک  ییاهراکبلط  هیقب  ددرگ و  یم هفاضا  دوش  میسقت  یلومعم  یاهراکبلط  نیب  دیاب  هک  یا  هصح هب  عوضوم و  دریگ  یم قلعت  اهنآ  هب 

.دنرب یم یا  هصح  هدش  بوسحم  امرغ  ءزج  هیقب  نآ  تبسن  هب  دوخ  بلط  هیقب  یارب 

ءزج اهنآ  بلط  دننکن  تفایرد  یهجو  دنراد  یقوقح  لوقنم  ریغ  لاوما  هب  تبسن  هک  ییاهراکبلط  زا  یضعب  رگید  یاهراکبلط  ندوب  مدقم  هطـساو  هب  رگا  هدام ۵٢١ -  
.دمآ دهاوخ  لمع  هب  زین  اهنآ  اب  دوش  یم امرغ  اب  هریغ  یقافرا و  دادرارق  تباب  زا  هک  هلماعم  ره  تمس  نیدب  بوسحم و  امرغ 
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لوقنم لاوما  شورف  اهراکبلط و  نیب  میسقت  رد  مهن - لصف   

تابلاطم نابحاص  هب  دیاب  هک  یهوجو  دشاب و  هدـش  هداد  هتـسکشرو  رجات  هب  تسا  نکمم  هک  یا  هناعا  یگتـسکشرو و  روما  هرادا  جراخم  عضو  زا  سپ  هدام ۵٢٢ -  
.دش دهاوخ  میسقت  تسا  هدش  قیدصت  صیخشت و  ًالبق  هک  اهنآ  بلط  تبسن  هب  اهراکبلط  نیب  لوقنم  ییاراد  عومجم  ددرگ  هیدأت  هزاتمم 

رظان وضع  هب  هدوجوم  هوجو  نییعت  اب  ار  یگتسکشرو  لمع  باسح  تروص  هبترم  کی  یهام  قوف  هدام  رد  روکذم  دوصقم  یارجا  یارب  هیفـصت  ریدم  هدام ۵٢٣ -  
.دوش هداد  عالطا  اهراکبلط  مامت  هب  هک  دیامن  یم تبظاوم  نیعم و  ار  نآ  غلبم  هداد  اهراکبلط  نیب  روبزم  هوجو  میسقت  هب  رما  موزل  تروص  رد  روکذم  وضع  .دهد  یم

تـسا هدـش  روظنم  ضورق  ییاراد و  تروص  رد  هک  اهنآ  بلط  تبـسن  هب  هجراخ  کلامم  میقم  یاهراکبلط  هصح  اـهراکبلط  نیب  هوجو  میـسقت  عقوم  رد  هدام ۵٢۴ -  
یارب .دـنک  دایز  ار  یعوضوم  هصح  دـناوت  یم رظان  وضع  دـشاب  هدـشن  روظنم  ضورق  ییاراد و  تروص  رد  ًاحیحـص  روبزم  تابلاطم  هچناـنچ  .ددرگ  یم عوضوم 

.درک عوضوم  یغلبم  دیاب  تسا  هدشن  ذاختا  یعطق  میمصت  اهنآ  باب  رد  زونه  هک  یتابلاطم 

دهاوخ هدرپس  هیلدع  قودنـص  هب  تناما  روط  هب  هدرک  نیعم  اهنآ  یارب  نوناق  هک  یتدم  ات  تسا  هدـش  عوضوم  جراخ  میقم  یاهراکبلط  یارب  هک  یهوجو  هدام ۵٢۵ -  
ددرگ یم میـسقت  هدیـسر  قیدصت  هب  اهنآ  بلط  هک  ییاهراکبلط  نیب  روبزم  غلبم  دنناسرن  قیدـصت  هب  ار  دوخ  تابلاطم  نوناق  نیا  قباطم  روکذـم  یاهراکبلط  رگا  دـش -

.ددرگ یم میسقت  هدش  قیدصت  اهنآ  بلط  هک  ییاهراکبلط  نیب  تابلاطم  نآ  قیدصت  مدع  تروص  رد  هدیدرگ  عوضوم  هدشن  قیدصت  تابلاطم  یارب  هک  یهوجو 

دیق دنس  یور  رد  هتخادرپ  هک  ار  یغلبم  هیفـصت  ریدم  دشاب  هدرک  هظحالم  ًالبق  ار  نآ  دانـسا  کرادم و  هکنآ  رگم  دزادرپ  یمن هیفـصت  ریدم  ار  یبلط  چیه  هدام ۵٢۶ -  
ره رد  دوش  هتخادرپ  یهجو  هدش  قیدصت  نآ  رد  بلط  هک  یسلجم  تروص  بجوم  هب  هک  دهد  هزاجا  دناوت  یم دنـس  زاربا  ناکما  مدع  تروص  رد  رظان  وضع  دنک ، یم

.دننک رکذ  میسقت  تروص  لیذ  رد  ار  هجو  دیسر  اهراکبلط  دیاب  لاح 

ار هتسکشرو  رجات  تابلاطم  قوقح و  زا  یتمسق  ای  مامت  هک  دنیامن  هزاجا  لیصحت  همکحم  زا  هتسکشرو  رجات  راضحتسا  هب  اهراکبلط  تأیه  تسا  نکمم  هدام ۵٢٧ -  
هیفـصت ریدـم  تروص  نیا  رد  دـنهد  رارق  هلماعم  دروم  لوبق و  ناـشدوخ  دوش  روظنم  مه  هتـسکشرو  رجاـت  حالـص  هفرـص و  هک  یروط  هب  هدـشن  لوصو  زونه  هک 

دیامن توعد  ار  رگید  یاهراکبلط  هک  دیامن  اضاقت  هدرک  هعجارم  رظان  وضع  هب  دناوت  یم یراکبلط  ره  صوصخ  نیا  رد  دروآ - دهاوخ  لمع  هب  ار  هیـضتقم  تامادقا 
.دنیامنب ذاختا  ار  دوخ  میمصت  ات 

دادرتسا یوعد  رد  مهد - لصف   

ینیعم فرصم  هب  ای  دراد و  هاگن  دنس  بحاص  باسح  هب  لوصو و  ار  نآ  هجو  هک  دشاب  هداد  وا  هب  یتراجت  قاروا  یسک  رجات  یگتـسکشرو  زا  لبق  رگا  هدام ۵٢٨ -  
ار دانسا  نیع  دنناوت  یم نآ  نابحاص  دشاب  دوجوم  هتـسکشرو  رجات  دزن  رد  یگتـسکشرو  نیح  رد  ًانیع  دانـسا  هتـشگن و  هیدأت  ای  لوصو  روبزم  قاروا  هجو  دناسرب و 

.دننک دادرتسا 

هک مادام  دناسرب  شورف  هب  هراجّتلا  لام بحاص  باسح  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  هیلاراشم  هب  ای  هدوب و  تناما  هتـسکشرو  رجات  دـنز  رد  هک  ییاه  هراجّتلا لام هدام ۵٢٩ -  
دادرتسا لباق  دـشاب  دوجوم  هدـش و  هدراذـگ  شورف  یارب  ای  تناما  روبزم  رجات  فرط  زا  یرگید  صخـش  دزن  ای  دوجوم  هتـسکشرو  رجات  دزن  ًائزج  ای  ًالک  اـهنآ  نیع 

.تسا

هدنـشورف و فرط  زا  دشاب  هدشن  تخادرپ  نآ  تمیق  رگا  تسا  دوجوم  نآ  نیع  هدرک و  یرادیرخ  یرگید  باسح  هب  هتـسکشرو  رجات  هک  ییاه  هراجّتلا لام هدام ۵٣٠ -  
.تسا دادرتسا  لباق  هدش  یرادیرخ  لام  نآ  وا  باسح  هب  هک  یسک  فرط  زا  الا 

هتـسکشرو رجات  رادیرخ و  نیب  یوحن  چـیه  هب  هدـش و  هلماعم  دوب  هدـش  هداد  هتـسکشرو  رجات  هب  شورف  یارب  هک  هراجّتلا  لام زا  یتمـسق  ای  مامت  هاگ  ره  هدام ۵٣١ -  
هک یرگید  هب  قلعتم  لام  ره  نیع  یلک  روط  هب  دشاب و  رادیرخ  ای  هتـسکشرو  رجات  دزن  هک  نیا  زا  معا  تسا  دادرتسا  لباق  لام  بحاص  فرط  زا  دشاب  هدشن  باستحا 

.تسا دادرتسا  لباق  دشاب  دوجوم  هتسکشرو  رجات  دزن  رد 

هب تسا  هدـننک  لاسرا  ءاضما  یاراد  هک  همانراب  ای  باسح  تروص  یور  زا  لوصو  زا  لبق  هدـش  لـمح  هتـسکشرو  رجاـت  یارب  هک  یا  هراـجّتلا  لاـم رگا  هدام ۵٣٢ -  
روط هب  هک  ار  یهوجو  دـیاب  هدـننک  دادرتسا  تسا و  دادرتسا  لـباق  هدام ۵٢٩  قفاوم  ـالا  دوش و  یمن هتفریذـپ  دادرتسا  یوعد  دـشابن  یروص  شورف  هدیـسر و  شورف 

.دنزادرپب اهراکبلط  هب  دوشب  هیدأت  دیاب  اه  تباب نیا  زا  ای  هدش  هیدأت  هریغ  همیب و  نویسیمک و  قح  لمح و  هیارک  تباب  زا  ًاتدعاسم  ای  هتفرگ  باسحلا  یلع

باسح هب  هک  رگید  یسک  هب  هن  هدش و  میلست  هتسکشرو  رجات  دوخ  هب  هن  سنج  نآ  زونه  نکیلو  هتخورف  هتـسکشرو  رجات  هب  یا  هراجّتلا لام یـسک  هاگ  ره  هدام ۵٣٣ -  
.دنک عانتما  هراجّتلا  لام میلست  زا  هتفرگن  ار  نآ  هجو  هک  یا  هزادنا هب  دناوت  یم سک  نآ  دروایب  وا 

رجات هدنـشورف و  نیب  هک  ار  یتمیق  دـیاب  یلو  دـیامن  اضاقت  ار  هراجّتلا  لاـم میلـست  رظاـن  وضع  هزاـجا  اـب  دـناوت  یم هیفـصت  ریدـم  لـبق  هداـم  ود  دروم  رد  هدام ۵٣۴ -  
.دزادرپب تسا  هدش  ررقم  هتسکشرو 

مکح رظان  وضع  هدیقع  عامتـسا  زا  سپ  همکحم  فالتخا  تروص  رد  دیامن و  لوبق  ار  دادرتسا  یاضاقت  رظان  وضع  بیوصت  اب  دـناوت  یم هیفـصت  ریدـم  هدام ۵٣۵ -  
.دهد یم ار  یضتقم 

یگتسکشرو هب  عجار  هرداص  ماکحا  زا  تیاکش  قرط  رد  مهدزای - لصف   

ضارتعا لباق  دوش  صیخـشت  یگتـسکشرو  نالعا  زا  لبق  ینامز  رد  رجاـت  فقوت  خـیرات  نآ  بجوم  هب  هک  یمکح  نینچمه  یگتـسکشرو و  نـالعا  مکح  هدام ۵٣۶ -  
.تسا
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رد هک  ییاهنآ  فرط  زا  هام و  کی  فرظ  رد  دنمیقم  ناریا  رد  هک  عفنیذ  صاخشا  فرط  زا  زور و  هد  فرظ  رد  هتسکشرو  رجات  فرط  زا  دیاب  ضارتعا  هدام ۵٣٧ -  
.دوش یم نالعا  هروکذم  ماکحا  هک  تسا  یخیرات  زا  روبزم  یاه  تدم یادتبا  دیآ  لمع  هب  هام  ود  فرظ  رد  دنراد  تماقا  هجراخ 

خیرات نییعت  هب  عجار  اهراکبلط  فرط  زا  ییاضاقت  چیه  رگید  تسا  هدش  نیعم  اهراکبلط  تابلاطم  قیدصت  صیخـشت و  یارب  هک  یتلهم  یاضقنا  زا  سپ  هدام ۵٣٨ -  
دـش یـضقنم  روبزم  یاه  تلهم هک  نیمه  .دـش  دـهاوخن  لوبق  هدـش  رداص  باب  نیا  رد  هک  یرگید  مکح  ای  یگتـسکشرو  مکح  بجوم  هب  هک  یخیرات  نآ  ریغ  هب  فقوت 

.دوب دهاوخ  رییغت  لباق  ریغ  یعطق و  اهراکبلط  هب  تبسن  فقوت  خیرات 

خسرف شـش  زا  شیب  همکحم  رقم  زا  اهنآ  تماقا  لحم  هک  یناسک  یارب  تدم  نیا  هب  .تسا  غالبا  خیرات  زا  زور  هد  یگتـسکشرو  مکح  زا  فانیتسا  تلهم  هدام ۵٣٩ -  
.دوش یم هفاضا  زور  کی  خسرف  شش  ره  رارق  زا  دراد  هلصاف 

: تسین زیمت  فانیتسا و  ضارتعا و  لباق  لیذ  یاهرارق  هدام ۵۴٠ -  

.هیفصت ریدم  ای  رظان  وضع  رییغت  ای  نییعت  هب  هعجار  یاهرارق  - ١ 

.وا هداوناخ  ای  هتسکشرو  رجات  تهج  هب  هناعا  یاضاقت  هب  هعجار  یاهرارق  - ٢ 

.تسا هتسکشرو  هب  قلعتم  هک  یا  هراجّتلا  لام ای  بابسا  شورف  یاهرارق  - ٣ 

.دراد یم ررقم  ار  هیف  عزانتم  تابلاطم  یتقوم  لوبق  ای  فوقوم  ًاتقوم  ار  یقافرا  دادرارق  هک  ییاهرارق  - ۴ 

.تسا هدرک  رداص  دوخ  تیحالص  دودح  رد  رظان  وضع  هک  یرماوا  زا  تیاکش  صوصخ  رد  هرداص  یاهرارق  - ۵ 

بلقت هب  يگتسکشرو  ریصقت  هب  يگتسکشرو  رد  مهدزاود - باب 

ریصقت هب  يگتسکشرو  رد  لوا - لصف 
: دوش يم نالعا  ریصقت  هب  هتسکشرو  لیذ  دراوم  رد  رجات  هدام ۵۴١ -

.تسا هدوب  هداعلا  قوف وا  يدیاع  هب  هبسنلاب  يداع  مایا  رد  هیلاراشم  هناخ  جراخم  ای  يصخش  جراخم  دوش  ققحم  هک  يتروص  رد  - ١
.تسا ضحم  قافتا  هب  طونم  نآ  عفن  ای  موهوم  تراجت  فرع  رد  هک  يتالماعم  فرص  هدمع  غلابم  دوخ  هیامرس  هب  تبسن  رجات  هک  دوش  ققحم  هک  يتروص  رد  - ٢

هب تسا  هفرص  زا  رود  هک  يلئاسو  دصق  نامه  هب  رگا  ای  دشاب  هدرک  زور  هّنظم  زا  رت  لزان يشورف  ای  رتالاب  يدیرخ  دوخ  يگتسکشرو  نتخادنا  ریخأت  دصق  هب  رگا  - ٣
.دشاب رگید  قیرط  هب  اب  تارب  رودص  ای  ضارقتسا  هار  زا  هک  نیا  زا  معا  دیامن  يهجو  لیصحت  ات  هدرب  راک 

.دشاب هتخادرپ  ار  وا  بلط  هداد و  حیجرت  نیریاس  رب  فقوت  خیرات  زا  سپ  ار  اهراکبلط  زا  يکی  رگا  - ۴
: دوش نالعا  ریصقت  هب  هتسکشرو  تسا  نکمم  هتسکشرو  رجات  ره  لیذ  دراوم  رد  هدام ۵۴٢ -

هداعلا قوف تادهعت  نآ  اهنآ ، ماجنا  نیح  رد  وا  يلام  تیعـضو  هب  رظن  هک  دشاب  هدرک  يتادهعت  دیامن  تفایرد  يـضوع  لباقم  رد  هکنآ  نودب  يرگید و  باسح  هب  رگا  - ١
.دشاب

.دشاب هدرکن  راتفر  نوناق  نیا  هدام ۴١٣  قباطم  هدش و  فقوتم  وا  يتراجت  تایلمع  رگا  - ٢
رد ای  هدوب و  بیترت  يب  ای  صقان  وا  رتاـفد  اـی  هتـشادن  رتفد  دادرخ ١٣٠۴  نیدرورف و ١٢  ولد ١٣٠٣ و ١٢  بوصم ٢۵  تراجت  نوناـق  يارجا  خـیرات  زا  رگا  - ٣

(. دشاب هدشن  يبلقت  بکترم  دراوم  نیا  رد  هک  نیا  رب  طورشم   ) دشاب هدرکن  نیعم  حیرص  روط  هب  تابلاطم  ضورق و  زا  معا  ار  دوخ  يقیقح  تیعضو  يیاراد  تروص 
.تسا يبیدأت  سبح  لاس  هس  ات  هام  زا ۶  نآ  تازاجم  بوسحم و  هحنج  ریصقت  هب  يگتسکشرو  هدام ۵۴٣ -

.دیآ يم لمع  هب  هحنج  همکحم  رد  يمومعلا  يعدم بیقعت  ای  اهراکبلط  زا  کی  ره  ای  هیفصت  ریدم  ياضاقت  بسح  رب  قوف  مرج  هب  يگدیسر  هدام ۵۴۴ -
اهراکبلط تأیه  هب  ناوت  يمن هجو  چیه  هب  ار  نآ  جراخم  دشاب  هدمآ  لمع  هب  يمومعلا  يعدم فرط  زا  ریـصقت  هب  هتـسکشرو  رجات  بیقعت  هک  يتروص  رد  هدام ۵۴۵ -

.دادرارق رد  هنیعم  ياه  تدم ياضقنا  زا  سپ  رگم  دننک  جراخم  نیا  لوصو  هب  مادقا  دنناوت  يمن ارجا  نیرومأم  يقافرا  دادرارق  داقعنا  تروص  رد  .دومن  لیمحت 
هب دش  موکحم  هک  يتروص  رد  اهراکبلط و  تأیه  هدهع  هب  رجات  تئارب  تروص  رد  دوش  يم اهراکبلط  مان  هب  هیفـصت  ریدـم  فرط  زا  هک  يبیقعت  جراخم  هدام ۵۴۶ -

.دیامن هعجارم  هتسکشرو  رجات  هب  لبق  هدام  قباطم  دراد  قح  تلود  نکیل  تسا ، تلود  هدهع 
رگم دوش  عقاو  يصوصخ  يعدم  اهراکبلط  تأیه  فرط  زا  ای  دنک  بیقعت  ریصقت  هب  يگتـسکشرو  ناونع  هب  ار  هتـسکشرو  رجات  دناوت  يمن هیفـصت  ریدم  هدام ۵۴٧ -

.رضاح ياهراکبلط  تیرثکا  بیوصت  زا  سپ 
هدهع هب  همذ  تئارب  تروص  رد  تلود و  هدهع  هب  هتسکشرو  رجات  تیموکحم  تروص  رد  دیآ  يم لمع  هب  اهراکبلط  زا  يکی  فرط  زا  هک  يبیقعت  جراخم  هدام ۵۴٨ -

.تسا هدننک  بیقعت 

بلقت هب  يگتسکشرو  مود - لصف 
هدرب و نایم  زا  يروص  تالماعم  هعضاوم و  قیرط  هب  ای  هدرک و  يفخم  ار  دوخ  يیاراد  زا  يتمسق  ای  هدومن  دوقفم  ار  دوخ  رتافد  هک  هتسکشرو  رجات  ره  هدام ۵۴٩ -

دادملق نویدم  دشاب  يمن نویدم  تقیقح  رد  هک  ينازیم  هب  بلقت  روط  هب  ضورق  يیاراد و  تروص  هلیسو  هب  ای  دانسا  هلیسو  هب  ار  دوخ  هک  هتسکشرو  رجات  ره  نینچمه 
.دوش يم تازاجم  ازج  نوناق  قباطم  مالعا و  بلقت  هب  هتسکشرو  تسا  هدومن 

.تسا هیاعرلا  مزال ات ۵۴٨  داوم ۵۴۵  دافم  لبق  هدام  دراوم  رد  نآ  جراخم  بیقعت و  ياضاقت  هب  عجار  هدام ۵۵٠ -
دنوش يم بکترم  يگتسکشرو  رما  رد  هتسکشرو  رجات  زا  ریغ  يصاخشا  هک  يتایانج  هحنج و  رد  موس - لصف 

: دش دهاوخ  موکحم  بلقت  هب  هتسکشرو  تازاجم  هب  ازج  نوناق  قباطم  بوسحم و  مرجم  لیذ  صاخشا  يگتسکشرو  دروم  رد  هدام ۵۵١ -
.دنیامن يفخم  ای  دنراد  هاگن  دوخ  شیپ  ای  دنربب  نایم  زا  ار  وا  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  يیاراد  زا  يتمسق  ای  مامت  هتسکشرو  رجات  عفن  هب  ًاملاع  هک  يصاخشا  - ١
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.دنشاب هداد  مازتلا  هدام ۴۶٧  قباطم  هدرک و  دادملق  ار  يعقاو  ریغ  بلط  يرگید  مسا  هب  ای  دوخ  مسا  هب  بلقت  دصق  هب  هک  يصاخشا  - ٢
هب هتـسکشرو  يارب  هک  يتازاجم  هب  دنا  هدش بکترم  ار  هدام ۵۴٩  رد  هجردـنم  لامعا  هدومن و  تراجت  يموهوم  مسا  هب  ای  يرگید  مسا  هب  هک  يـصاخشا  هدام ۵۵٢ -

.دشاب يم موکحم  تسا  ررقم  بلقت 
نیعم تقرس  يارب  هک  يتازاجم  هب  دنراد  هاگن  دوخ  شیپ  ای  دنیامن  يفخم  ای  دنربب  نایم  زا  ار  وا  لاوما  هیلاراشم  تکرش  نودب  هتسکشرو  صخش  ماوقا  رگا  هدام ۵۵٣ -

.دش دنهاوخ  موکحم  تسا 
: دهدب مکح  دشاب - هدش  هئربت  مهتم  هک  نیا  ولو  لیذ  لئاسم  صوصخ  رد  دیاب  دنک  يم يگدیسر  هک  يا  همکحم  لبق  داوم  رد  هنیعم  دراوم  رد  هدام ۵۵۴ -

رداص دیاب  دشابن  مه  يـصوصخ  يعدـم  هک  يتروص  رد  همکحم  ار  مکح  نیا  اهراکبلط ، تأیه  هب  تسا  هدوب  مرج  عوضوم  هک  يقوقح  لاوما و  هیلک  در  هب  عجار  - ١
.دنک

.تسا هدش  اعدا  هک  يتاراسخ  ررض و  هب  عجار  - ٢
.دش دهاوخ  موکحم  تناما  رد  تنایخ  تازاجم  هب  دشاب  هدرک  لیم  فیح و  ار  يهجو  هتسکشرو  رجات  روما  هب  يدصت  نیح  رد  هیفصت  ریدم  رگا  هدام ۵۵۵ -

دادرارق ای  دیامن  ينابت  يرگید  اب  ای  هتسکشرو  صخش  اب  يگتـسکشرو  هب  هعجار  تارکاذم  رد  دشابن  ای  دشاب  راکبلط  هک  نیا  زا  معا  هیفـصت  ریدم  هاگ  ره  هدام ۵۵۶ -
لاس ود  ات  هام  شش  زا  يبیدأت  سبح  هب  هحنج  همکحم  رد  دشاب  اهنآ  زا  يـضعب  ای  اهراکبلط  ررـض  هب  بکترم و  عفن  هب  دادرارق  ای  ينابت  نآ  هک  دنک  دقعنم  يـصوصخ 

.دوش يم موکحم 
دادرارق فرط  تسا - نالطب  هب  موکحم  هتـسکشرو  رجات  دوخ  يتح  سک  ره  هب  تبـسن  دشاب  هدش  دـقعنم  رجات  فقوت  خـیرات  زا  سپ  هک  يیاهدادرارق  هیلک  هدام ۵۵٧ -

.دراد درتسم  قح  يذ  يصاخشا  هب  تسا  هدرک  تفایرد  هدش  لطاب  دادرارق  بجوم  هب  هک  ار  يلاوما  ای  هوجو  هک  تسا  روبجم 
.ددرگ نالعا  هیلع  موکحم  جرخ  هب  دیاب  دوش  رداص  قباس  لوصف  بجوم  هب  ای  لصف  نیا  بجوم  هب  هک  يتیموکحم  مکح  ره  هدام ۵۵٨ -

تروص رد  هتسکشرو  رجات  لاوما  ندرک  هرادا  رد  مراهچ - لصف 
بلقت هب  ای  ریصقت  هب  يگتسکشرو 

رد هچنآ  زا  ریغ  هب  يقوقح  يواعد  هیلک  هب  يگدیسر  دوش  يم موکحم  بیقعت و  بلقت  هب  ای  ریـصقت  هب  يگتـسکشرو  هطـساو  هب  يـسک  هک  يدراوم  مامت  رد  هدام ۵۵٩ -
.دوب دهاوخ  جراخ  ازج  همکحم  تیحالص  زا  تسا  روکذم  هدام ۵۵۴ 

.دهدب وا  هب  ار  همزال  تاعالطا  قاروا و  تاجتشون و  دانسا و  هیلک  تیادب  يمومعلا  يعدم ياضاقت  تروص  رد  تسا  فلکم  هیفصت  ریدم  هدام ۵۶٠ -

رابتعا هداعا  رد  مهدزیس - باب 

.دیامن یم رابتعا  هداعا  ًاقح  دزادرپب  ًالماک  تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  هک  یجراخم  تاعرفتم و  اب  ار  دوخ  نوید  هیلک  هک  هتسکشرو  رجات  ره  هدام ۵۶١ -

لاح ره  رد  دـنیامن و  تاراسخ  تاعرفتم و  هبلاـطم  لاـس  جـنپ  زا  شیب  یارب  تسا  هدـش  اـهنآ  بلط  ءادا  رد  هک  یریخأـت  تهج  زا  دـنناوت  یمن اـهراکبلط  هدام ۵۶٢ -  
.دشاب بلط  تفه  یدص  زا  شیب  دیابن  لاس  رد  دوش  یم هبلاطم  هک  یتاعرفتم 

هب هک  دیامن  تباث  دیاب  دنک  لصاح  رابتعا  هداعا  قح  دناوتب  هدش  رداص  زین  وا  یگتـسکشرو  مکح  هک  هتـسکشرو  تکرـش  کی  نماض  کیرـش  هکنآ  یارب  هدام ۵۶٣ -  
.دشاب هتشاد  دوجو  یصوصخم  یقافرا  دادرارق  وا  صخش  هب  تبسن  هک  نیا  ولو  تسا  هتخادرپ  ار  تکرش  نوید  مامت  قوف  بیترت 

هب هک  ار  یهوجو  دیاب  هتـسکشرو  رجات  دنیامن  عانتما  هجو  تفایرد  زا  هک  نیا  ای  هدوب  بیاغ  ای  رثالادوقفم  اهراکبلط  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  هک  یتروص  رد  هدام ۵۶۴ -  
.تسا بوسحم  همذلا  یرب تسا  هدرپس  ار  هوجو  نیا  درک  مولعم  رجات  هک  نیمه  دراپسب و  هیلدع  قودنص  رد  مومعلا  یعدم عالطا  اب  تسا  نویدم  اهنآ 

: دنیامن هداعا  ار  دوخ  رابتعا  دنناوت  یم یگتسکشرو  نالعا  خیرات  زا  لاس  جنپ  تدم  رد  لمع  تحص  تابثا  زا  سپ  لیذ  دروم  ود  رد  هتسکشرو  راجت  هدام ۵۶۵ -  

کیرش دروم  در  بیترت  نیا  .دشاب  هتخادرپ  تسا  هتفرگ  هدهع  هب  دادرارق  بجوم  هب  هک  ار  یهوجو  یمامت  هدومن و  یقافرا  دادرارق  لیصحت  هک  هتـسکشرو  رجات  - ١ 
.دوش یم تیاعر  زین  تسا  هدومن  هناگادج  یقافرا  دادرارق  لیصحت  ًاصخش  هک  هتسکشرو  تکرش 

.دنا هداد تیاضر  وا  رابتعا  هداعا  هب  ای  هدرک  یرب  ار  وا  همذ  ناراکبلط  هیلک  هک  هتسکشرو  رجات  - ٢ 

.تسا هدش  عقاو  هزوح  نآ  رد  یگتسکشرو  نالعا  هک  دوش  هداد  ییادتبا  هزوح  مومعلا  یعدم هب  نآ  هتبثم  دانسا  مامضنا  هب  دیاب  رابتعا  هداعا  لاح  ضرع  هدام ۵۶۶ -  

هوالع هب  دوش  یم نالعا  قاصلا و  تیادـب  مومعلا  یعدـم هرادا  رد  نینچمه  ییادـتبا و  همکحم  هسلج  قاطا  رد  هاـم  کـی  تدـم  رد  لاـح  ضرع  نیا  داوس  هدام ۵۶٧ -  
بلط زونه  هدش و  قیدصت  نآ  زا  دعب  ای  هتسکشرو  رجات  لمع  هیفصت  نیح  رد  اهنآ  تابلاطم  هک  ییاهراکبلط  هیلک  هب  ار  روبزم  لاح  ضرع  دافم  دیاب  همکحم  رادرتفد 

.دراد مالعا  یشرافس  بوتکم  هلیسو  هب  دنا  هدرکن تفایرد  ًالماک  داوم ۵۶١ و ۵۶٢  قبط  رب  ار  دوخ 

لبق هدام  رد  روکذم  مالعا  خیرات  زا  هام  کی  تدم  رد  دناوت  یم هدرکن  تفایرد  ًالماک  ار  دوخ  بلط  داوم ۵۶١ و ۵۶٢  تاررقم  قباطم  هک  یراکبلط  ره  هدام ۵۶٨ -  
.دنک ضارتعا  رابتعا  هداعا  لاح  ضرع  هب 

ضرع بجوم  هب  دناوت  یم ضرتعم  راکبلط  .دیآ  یم لمع  هب  دوش  یم هداد  تیادب  همکحم  رتفد  هب  هتبثم  دانسا  همیمض  هب  هک  همانراهظا  هلیسو  هب  ضارتعا  هدام ۵۶٩ -  
.دنک دورو  ثلاث  صخش  روط  هب  رابتعا  هداعا  یوعد  هب  یگدیسر  نیح  رد  لاح 

سیئر دوش  یم هداد  همکحم  سیئر  هب  ضارتعا  ضیارع  مامضنا  هب  تسا  هدمآ  لمع  هب  یمومعلا  یعدم طسوت  هب  هک  یتاقیقحت  هجیتن  دعوم  یاضقنا  زا  سپ  هدام ۵٧٠ -  
.دنک یم راضحا  همکحم  یصوصخ  هسلج  هب  ار  نیضرتعم  یعدم و  موزل  تروصرد  روبزم 

همکحم هدام ۵۶۵  دروم  رد  دهد و  یم رابتعا  هداعا  مکح  نوناق  اب  اهنآ  تقفاوم  تروص  رد  هدیجنس  ار  کرادم  تحـص  طقف  همکحم  هدام ۵۶١  دروم  رد  هدام ۵٧١-  
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.ددرگ رداص  ینلع  هسلج  رد  دیاب  مکح  تروص  ود  ره  رد  دهد و  یم مکح  دنادب  فاصنا  لدع و  یضتقم  هک  یروط  هب  هدیجنس  ار  لاوحا  عاضوا و 

زا یشرافس  بوتکم  هلیـسو  هب  مکح  مالعا  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  دنناوت  یم ضرتعم  یاهراکبلط  یمومع و  یعدم  نینچمه  رابتعا و  هداعا  یعدم  هدام ۵٧٢ -  
.دنک یم رداص  مکح  هدام ۵٧١  تاررقم  بسح  رب  یگدیسر  زا  سپ  فانیتسا  همکحم  دنهاوخب ، فانیتسا  هدش  رداص  رابتعا  هداعا  صوصخ  رد  هک  یمکح 

.هام شش  یاضقنا  زا  سپ  رگم  تسین  نکمم  دیدجت  دوشب  در  رابتعا  هداعا  لاح  ضرع  رگا  هدام ۵٧٣ -  

تبث تسا  ررقم  راک  نیا  یارب  رجات  تماـقا  لـحم  تیادـب  همکحم  رد  هک  یـصوصخم  رتفد  رد  ددرگ  یم رداـص  هک  یمکح  دوش  لوبق  لاـح  ضرع  رگا  هدام ۵٧۴ -  
لحم دانـسا  تبث  هریاد  رد  هک  ناگتـسکشرو  یماسا  تبث  رتفد  تاظحالم  نوتـس  رد  دـشابن  دـهد  یم مکح  هک  یا  همکحم  هزوح  رد  رجات  تماقا  لحم  رگا  .دـش  دـهاوخ 

.دوش یم هراشا  روبزم  مکح  هب  زمرق  بکرم  اب  هتسکشرو  رجات  مسا  لباقم  تسا  دوجوم 

تیثیح هداعا  ییازج  هبنج  زا  هک  یمادام  دنا  هدش موکحم  تناما  رد  تنایخ  ای  یرادربهالک  ای  تقرـس  یارب  هک  یـصاخشا  نینچمه  بلقت و  هب  هتـسکشرو  هدام ۵٧۵ -  
.دننک رابتعا  هداعا  یتراجت  هبنج  زا  دنناوت  یمن دنا ، هدرکن

یتراجت مسا  مهدراهچ - باب 

.دنک یمازلا  ار  نآ  تبث  هیلدع  ترازو  هک  یدراوم  رد  رگم  تسا  یرایتخا  یتراجت  مسا  تبث  هدام ۵٧۶ -

.دشاب کیرش  دوجو  موهوم  هک  دنک  باختنا  دوخ  هناختراجت  یارب  یمسا  دناوت  یمن درادن  هناختراجت  رد  کیرش  هک  هناختراجت  بحاص  هدام ۵٧٧ -  

یگداوناخ مسا  اب  هدش  تبث  یتراجت  مسا  هک  نیا  ولو  دهد  رارق  دوخ  یتراجت  مسا  دناوت  یمن لحم  نامه  رد  یرگید  صخـش  چیه  ار  هدـش  تبث  یتراجت  مسا  هدام ۵٧٨ -  
.دشاب یکی  وا 

.تسا لاقتنا  لباق  یتراجت  مسا  هدام ۵٧٩ -  

.تسا لاس  جنپ  یتراجت  مسا  تبث  رابتعا  تدم  هدام ۵٨٠ -  

دهاوخ ذوخأم  تبثلا  قح ربارب  هس  هدرک و  تبث  هب  مادـقا  تبث  هرادا  دـیاین  لمع  هب  تبث  ررقم  دـعوم  رد  هدـش و  یمازلا  یتراجت  مسا  تبث  هک  یدراوم  رد  هدام ۵٨١ -  
.تشاد

.درک دهاوخ  نیعم  ار  یتراجت  مسا  هب  طوبرم  یواعد  رد  تامکاحم  لوصا  نآ و  نالعا  یتراجت و  مسا  تبث  بیترت  همانماظن  بجوم  هب  هیلدع  ترازو  هدام ۵٨٢ -  

یقوقح تیصخش  مهدزناپ - باب 

یقوقح صاخشا  لوا - لصف 

.دنراد یقوقح  تیصخش  نوناق  نیا  رد  روکذم  یتراجت  یاه  تکرش هیلک  هدام ۵٨٣ -  

درک دهاوخ  نیعم  هیلدع  ترازو  هک  یصوصخم  تبث  رتفد  رد  تبث  خیرات  زا  دنوشب  ای  هدش  سیسأت  یتراجت  ریغ  دصاقم  یارب  هک  یتاسسؤم  تالیکشت و  هدام ۵٨۴ -  
.دننک یم ادیپ  یقوقح  تیصخش 

.دش دهاوخ  نیعم  هیلدع  ترازو  همانماظن  بجوم  هب  قوف  هدام  رد  روکذم  تالیکشت  تاسسؤم و  تبث  طیارش  هدام ۵٨۵ -  

.تسا کالما  دانسا و  تبث  نوناق  هدام ١٣۵  لومشم  هوالع  هب  یولهپ و  جنپ  ات  الط  لایر  جنپ  زا  همانماظن  قباطم  تالیکشت  تاسسؤم و  تبثلا  قح  

.درک تبث  ناوت  یمن تسا  عورشمان  ای  یمومع  تاماظتنا  اب  فلاخم  اهنآ  دصاقم  هک  ار  یتالیکشت  تاسسؤم و  هدام ۵٨۶ -  

.دنوش یم یقوقح  تیصخش  یاراد  تبث  هب  جایتحا  نودب  داجیا و  ضحم  هب  یدلب  یتلود و  تالیکشت  تاسسؤم و  هدام ۵٨٧ -  

یقوقح صخش  تیعبات  هاگتماقا و  فیاظو و  قوقح و  مود - لصف   

تـسا نکمم  ناسنا  طقف  هعیبطلاب  هک  یفیاظو  قوقح  رگم  تسا  لـئاق  دارفا  یارب  نوناـق  هک  دوش  یفیلاـکت  قوقح و  هیلک  یاراد  دـناوت  یم یقوقح  صخـش  هدام ۵٨٨ -  
.کلذ لاثما  تّونب و  تّوبا –  فیاظو  قوقح و  دننام  دشاب  نآ  یاراد 

.دوش یم هتفرگ  دنراد  میمصت  ذاختا  تیحالص  همانساسا  ای  نوناق  بجوم  هب  هک  یتاماقم  هلیسو  هب  یقوقح  صخش  تامیمصت  هدام ۵٨٩ -  

.تسا اجنآ  رد  یقوقح  صخش  هرادا  هک  تسا  یلحم  یقوقح  صخش  هاگتماقا  هدام ۵٩٠ -  

.تسا تکلمم  نآ  رد  اهنآ  هاگتماقا  هک  دنراد  ار  یتکلمم  تیعبات  یقوقح  صاخشا  هدام ۵٩١ -  

ییاهن تاررقم  مهدزناش - باب 
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ناونع هب  ناگدننک  ءاضما  زا  یـضعب  هاوخ  دـنا  هدرک ءاضما  کی  زا  شیب  رابتعا  هب  یتراجت  تاسـسؤم  اه و  تکرـش ای  راجت  ًاقباس  هک  یتالماعم  دروم  رد  هدام ۵٩٢ -
.دیامن عوجر  ًادرفنم  ای  ًاعمتجم  ناگدننک  ءاضما  هب  دناوت  یم راکبلط  رگید  ناونع  هب  هاوخ  دنشاب  هدرک  ءاضما  نماض 

.تسه زین  نارگید  هب  تبسن  نامز  رورم  عطاق  دراد  اهنآ  هب  عوجر  قح  راکبلط  هک  یصاخشا  زا  کی  ره  زا  هبلاطم  قوف  هدام  دروم  رد  هدام ۵٩٣ -  

هام ١٣١١ ریت  لوا  ات  دنراد  لاغتشا  یتراجت  روما  هب  هک  دوجوم  یناریا  یاه  تکرش هیلک  هب  یماهس  طلتخم  یاه  تکرش یماهس و  یاه  ترکش یانثتسا  هب  هدام ۵٩۴ -  
مود هدام  قباطم  فلختم  تکرش  هب  تبسن  الا  دنیامن و  تبث  یاضاقت  هداد و  قفو  نوناق  نیا  رد  روکذم  یاه  تکرـش زا  یکی  تاررقم  اب  ار  دوخ  هک  دوش  یم هداد  تلهم 

.دش دهاوخ  راتفر  هام ١٣١٠  دادرخ  بوصم  اه  تکرش نوناق 

هداد هفاضا  تلهم  راد  تیحالـص همکحم  فرط  زا  رگید  هام  شـش  ات  تسا  نکمم  دشابن  یفاک  تبث  تامدقم  هیهت  یارب  قوف  هدام  رد  روکذم  تدم  هاگ  ره  هدام ۵٩۵ -  
.دوش هتخادرپ  تکرش  تبثلا  قح فصن  دیدمت  یاضاقت  عقوم  رد  هک  نیا  رب  طورشم  دوش 

لوا  ، هدام ٢٢٠ ریخا  تمسق  نآ و  هرصبت  هدام ٢٠١ و  یارجا  خیرات  تسا و  یدقن  یازج  هب  طوبرم  هک  یتمسق  نآ  رد  نوناق  نیا  هدام ١۵  یارجا  خیرات  هدام ۵٩۶ -  
.دوب دهاوخ  نیدرورف ١٣١٢ 

دنهد لیکشت  نوناق  نیا  تاررقم  قباطم  یراظن  تأیه  نوناق  نیا  یارجا  خیرات  زا  هام  شش  فرظ  رد  هک  دنتسه  فلکم  دوجو  یماهس  طلتخم  یاه  تکرش هدام ۵٩٧ -  
.دنک اضاقت  ار  تکرش  لالحنا  دراد  قح  یمهس  بحاص  ره  الا  و 

بجوم هب  هک  یقح  زا  هدوـبن و  هدام ۴٧٣  تاررقم  لومـشم  دـنا  هدرک هبلاطم  ار  دوخ  بلط  نوناق  نیا  یارجا  خـیرات  زا  لبق  هک  یفقوتم  رجات  ناراکبلط  هدام ۵٩٨ -  
.درک دنهاوخ  هدافتسا  هدوب  ررقم  اهنآ  یارب  قباس  نوناق 

هتـسکشرو ره  هیفـصت  ریدم  دنا  هدرکن هبلاطم  ار  دوخ  بلط  نوناق  نیا  یارجا  خـیرات  زا  لبق  قباس  یاه  یگتـسکشرو روما  رد  هک  یناراکبلط  هب  تبـسن  هدام ۵٩٩ -  
.دش دنهاوخ  هدام ۴٧٣  تاررقم  لومشم  الا  دننک و  راتفر  نوناق  نیا  هدام ۴۶٢  قباطم  هک  داد  دهاوخ  تلهم  اهنآ  هب  هام  کی  هدرک و  رشتنم  ینالعا 

تراجت نوناق  هدام ٣٠۶  حالصا  نوناق  دادرخ ١٣٠۴ ، مهدزاود  نیدرورف و  مـهدزاود  ولد ١٣٠٣ ، مجنپ  تسیب و  هبوصم  تراجت  نوناـق  لـیذ : نیناوق  هدام ۶٠٠ -  
همانساسا تالیکشت و  هب  تبسن  تراجت  نوناق  هدام ۴۴  زا  یتمسق  هدام ٢٧٠ و  تیاعر  مدع  هزاجا  نوناق  هامریت ١٣٠٧ ، مود  بوصم  هیدأت  مدـع  ضارتعا  هب  عجار 

عقوم هب  روبزم  خیرات  زا  نوناق  نیا  خـسن و  هام ١٣١١  دادرخ  لوا  خـیرات  زا  هامریت ١٣٠٧  بوصم ٣٠  یولهپ  کناب  یماهس  تکرش  یلم و  کناب  یماهـس  تکرش 
.دوش یم هتشاذگ  ارجا 
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