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یندم نوناق 

مومع روط  هب  نیناوق  یارجا  راثآ و  راشتنا و  رد 

هدام ١
ار نآ  زور  جنپ  تدم  فرظ  دیاب  روهمج  سیئر  .دوش  یم غالبا  روهمج  سیئر  هب  ینوناق  لحارم  یط  زا  سپ  یسرپ  همه ی  هجیتن یمالسا و  یاروش  سلجم  تابوصم 

.دیامن رشتنم  غالبا ، زا  سپ  تعاس  تدم ٧٢  فرظ  تسا  فظوم  یمسر  ی  همانزور دنک و  رداص  ار  نآ  راشتنا  روتسد  دیامن و  غالبا  نایرجم  هب  اضما و 
تسا فظوم  یمسر  ی  همانزور یمالسا  یاروش  سلجم  سیئر  روتسد  هب  هدام  نیا  رد  روکذم  تدم  رد  غالبا  ای  اضما  زا  روهمج  سیئر  فاکنتسا  تروص  رد  هرصبت :

.دیامن رشتنم  پاچ و  ار  هبوصم  تعاس  تدم ٧٢  فرظ 
هدام ٢

.دشاب هدش  ررقم  ارجا  عقوم  یارب  یصاخ  بیترت  نوناق ، دوخ  رد  هک  نآ  رگم  تسا  ارجالا  مزال روشک  رسارس  رد  راشتنا ، زا  سپ  زور  هدزناپ  نیناوق ،
هدام ٣

.دیآ لمع  هب  یمسر  ی  همانزور رد  دیاب  نیناوق  راشتنا 
هدام ۴

.دشاب هدش  ذاختا  عوضوم  نیا  هب  تبسن  یصاخ  تاررقم  نوناق ، دوخ  رد  هک  نیا  رگم  درادن  رثا  دوخ  لبقام  هب  تبسن  نوناق  تسا و  هیتآ  هب  تبسن  نوناق  رثا 
هدام ۵

.دشاب هدرک  انثتسا  نوناق  هک  یدراوم  رد  رگم  دوب ، دنهاوخ  ناریا  نیناوق  عیطم  هجراخ ، هلخاد و  عابتا  زا  معا  ناریا ، هنکس  ی  هیلک
هدام ۶

دهاوخ یرجم  دنشاب ، هجراخ  رد  میقم  هک  نیا  ولو  ناریا ، عابتا  ی  هیلک دروم  رد  ثرا ، صاخشا و  تیلها  قالط و  حاکن و  لیبق  زا  هیصخش ، لاوحا  هب  طوبرم  نیناوق 
.دوب

هدام ٧
نیناوق و عیطم  تادهاعم ، دودح  رد  هیثرا ، قوقح  ثیح  زا  نینچمه  دوخ و  تیلها  هیصخش و  لاوحا  هب  هطوبرم  لئاسم  ثیح  زا  ناریا ، کاخ  رد  میقم  هجراخ  عابتا 

.دوب دنهاوخ  دوخ  عوبتم  تلود  تاررقم 
هدام ٨

.دوب دهاوخ  ناریا  نیناوق  عبات  تهج  ره  زا  دننک  یم ای  هدرک  کلمت  دوهع ، قبط  رب  ناریا  رد  هجراخ  عابتا  هک  هلوقنمریغ  لاوما 
هدام ٩

.تسا نوناق  مکح  رد  دشاب  هدش  دقعنم  لود ، ریاس  ناریا و  تلود  نیب  یساسا  نوناق  قبط  رب  هک  یدوهع  تاررقم 
هدام ١٠

.تسا ذفان  دشابن ، نوناق  حیرص  فلاخم  هک  یتروص  رد  دنا ، هدومن دقعنم  ار  نآ  هک  یناسک  هب  تبسن  یصوصخ  یاهدادرارق 
لاوما عاونا  نایب  رد  لوا –  باب 

هدام ١١
.لوقنمریغ لوقنم و  تسا : مسق  ود  رب  لاوما 

لوقنمریغ لاوما  رد  لوا –  لصف 
هدام ١٢

مزلتسم نآ  لقن  هک  یوحن  هب  ناسنا ، لمع  ی  هطساو هب  ای  دشاب  یتاذ  نآ  رارقتسا  هک  نیا  زا  معا  دومن ، لقن  ناوتن  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  هک  تسا  نآ  لوقنمریغ  لام 
.دوش نآ  لحم  ای  لام  دوخ  صقن  ای  یبارخ 

هدام ١٣
رگید دصاقم  ای  بآ  نایرج  یارب  هک  اه  هلول تسا  نینچمه  تسا و  لوقنمریغ  دوش ، یم بوسحم  انب  ءزج  ًافرع  بوصنم و  انب  رد  هک  هچ  ره  ایسآ و  هینبا و  یضارا و 

.دشاب هدش  هدیشک  انب  ای  نیمز  رد 
هدام ١۴

نآ لحم  ای  نآ  دوخ  یبارخ  ای  صقن  بجوم  نآ  لقن  هک  یروط  هب  دشاب ، هتفر  راک  هب  نیمز  ای  انب  رد  هک  یتروص  رد  اه ، نآ لاثما  همسجم و  یشاقن و  ی  هدرپ هنیآ و 
.تسا لوقنمریغ  دوشب ،

هدام ١۵
.تسا لوقنم  تمسق  نآ  اهنت  دشاب ، هدش  ورد  ای  هدیچ  نآ  زا  یتمسق  رگا  .تسا  لوقنمریغ تسا  هدشن  ورد  ای  هدیچ  هک  مادام  لصاح ، هرمث و 

هدام ١۶
.تسا لوقنمریغ  تسا ، هدشن  هدنک  ای  هدیرب  هک  مادام  هملق ، لاهن و  نآ و  یاه  هخاش راجشا و  قلطم 

هدام ١٧
روط هب  هریغ و  مخت و  تعارز و  تاودا  بابسا و  نیشام و  شیمواگ و  واگ و  لیبق  زا  دشاب ، هداد  صاصتخا  تعارز  لمع  یارب  ار  نآ  کلام  هک  ییایشا  تاناویح و 

کلم وزج  لاوما ، فیقوت  مکاحم و  تیحالص  تهج  زا  دشاب ، هداد  صیصخت  رما  نیا  هب  ار  نآ  کلام  مزال و  تعارز ، لمع  زا  هدافتسا  یارب هک  لوقنم  لام  ره  یلک 
.تسا هدش  هداد  صاصتخا  غاب  هناخ و  ای  تعارز  یرایبآ  یارب  هک  یرگید  ناویح  ای  واگ و  هبملت و  تسا  نینچمه  تسا و  لوقنمریغ  لام  مکح  رد  بوسحم و 

هدام ١٨
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لاوما هب  هعجار  یواعد  یرجملا و  قحو روبعلا  قح لیبق  زا  ریغ ، کلم  هب  تبسن  قافترا  قح  نینچمه  ینکس و  یرمع و  قح  لثم  لوقنمریغ ، یایشا  زا  عافتنا  قح 
.تسا لوقنمریغ  لاوما  عبات  نآ ، لاثما  دی و  علخ  یاضاقت  لیبق  زا  هلوقنمریغ ،

هلوقنم لاوما  رد  مود –  لصف 
هدام ١٩

.تسا لوقنم  دیآ ، دراو  یبارخ  نآ  لحم  ای  دوخ  هب  هک  نیا  نودب  دشاب  نکمم  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  نآ  لقن  هک  ییایشا 
هدام ٢٠

لاوما زا  هرجاتسم  نیع  ای  عیبم  هک  نیا  ولو  تسا  لوقنم  مکح  رد  مکاحم ، تیحالص  ثیح  زا  هرجأتسم  نیع  هراجالا  لام عیبم و  نمث  ضرق و  لیبق  زا  نوید ، ی  هیلک
.دشاب هلوقنمریغ 

هدام ٢١
ی هیلک داد و  تکرح  ار  اه  نآ ناوت  یم دوش و  یم هتخاس  اهایرد  هناخدور و  یور  رد  هک  ییاه  مامح اهایسآ و  اه و  قیاق گرزب و  کچوک و  یاه  یتشک عاونا 

اه نآ تیمها  هب  رظن  تسا  نکمم  هروبزم  ایشا  زا  یضعب  فیقوت  یلو  تسا  تالوقنم  رد  لخاد  دشابن  یترامع  یانب  وزج  نامتخاس ، زرط  هب  رظن  هک  ییاه  هناخراک
.دیآ لمع  هب  هصاخ  تابیترت  قفاوم 

هدام ٢٢
.تسا لوقنم  لخاد  هتفرن ، راک  هب  انب  رد  هک  یمادام  دشاب  هدش  ادج  انب  زا  یبارخ  ی  هطساو هب  ای  هدش  هیهت  ییانب  یارب  هک  هریغ ، رجآ و  گنس و  لیبق  زا  ییانب  حلاصم 

درادن صاخ  کلام  هک  یلاوما  رد  موس –  لصف 
هدام ٢٣

.دوب دهاوخ  اه  نآ هب  هطوبرم  نیناوق  قباطم  درادن  صاخ  کلام  هک  یلاوما  زا  هدافتسا 
هدام ٢۴

.دیامن کلمت  تسین  دودسم  اه  نآ رخآ  هک  ار  ییاه  هچوک هماع و  عراوش  قرط و  دناوت  یمن سک  چیه 
هدام ٢۵

همیدق و سرادم  یمومع و  یاهرابنا  بآ اهارسناوراک و  اه و  لپ لیبق  زا  درادن  صاخ  کلام  تسا و  مومع  ی  هدافتسا دروم  هک  ار  یلاوما  دناوت  یمن سک  چیه 
.تسا مومع  هدافتسا  دروم  هک  ییاه  هاچ تاونق و  تسا  نینچمه  .دنک و  کلمت  یمومع ، یاه  هاگ نادیم

هدام ٢۶
نیافس هریخذ و  هحلسا و  هناخروق و  یماظن و  یاهزیرکاخ  اه و  قدنخ عالق و  تاماکحتسا و  لثم  یمومع ، تاعافتنا  ای  حلاصم  یارب  تسا  دعم  هک  یتلود  لاوما 

زا هک  هچ  نآ  هلمجلاب  اه و  نآ لاثما  یخیرات و  راثآ  یمومع و  یاه  هناخباتک اه و  هزوم یتلود و  یفارگلت  یاه  میس یتلود و  تارامع  هینبا و  هیثاثا و  نینچمه  یگنج و 
قفاوم هک  یلاوما  تسا  نینچمه  تسین و  یصوصخ  کلمت  لباق  دراد ، فرصت  تحت  رد  یلم  عفانم  یمومع و  حلاصم  ناونع  هب  تلود  هک  هلوقنمریغ  هلوقنم و  لاوما 

.دشاب هتفای  صاصتخا  یرهش  ای  هیحان  ای  تیالو  ای  تلایا  هب  یمومع  حلاصم 
هدام ٢٧

ماسقا زا  کی  ره  هب  هطوبرم  هصوصخم  نیناوق  نوناق و  نیا  رد  هجردنم  تاررقم  قباطم  اراه  نآ دنناوت  یم مدرم  دارفا  دشاب و  یمن صاخشا  کلم  هک  یلاوما 
اه نآ رد  عرز  تشک و  یدابآ و  هداتفا و  لطعم  هک  ییاه  نیمز ینعی  تاوم  یضارا  لثم  دوش  یم هدیمان  تاحابم  دننک  هدافتسا  اه  نآ زا  ای  هدرک و  کلمت  اه  نآ ی  هفلتخم

.دشابن
هدام ٢٨

.دسر یم ارقف  فراصم  هب  وا  لبق  زا  نوذأم  ای  مکاح  نذا  اب  کلاملا  لوهجم لاوما 
تسا لاوما  هب  تبسن  صاخشا  یارب  هک  هفلتخم  قوقح  رد  مود –  باب 

هدام ٢٩
دنشاب اراد  ار  لیذ  یاه  هقالع لاوما  هب  تبسن  صاخشا  تسا  نکمم 

:
( تعفنم ای  نیع  زا  معا   ) تیکلام - ١

عافتنا قح  - ٢
ریغ کلم  هب  قافترا  قح  - ٣

تیکلام رد  لوا –  لصف 
هدام ٣٠

.دشاب هدرک  انثتسا  نوناق  هک  یدراوم  رد  رگم  دراد ، عافتنا  فرصت و  هنوگ  همه قح  دوخ  کلمیام  هب  تبسن  یکلام  ره 
هدام ٣١

.نوناق مکح  هب  رگم  درک  نوریب  ناوت  یمن نآ  بحاص  فرصت  زا  ار  یلام  چیه 
هدام ٣٢

.تسا هروبزم  لاوما  کلام  لام  عبتلاب ، دشاب ، هدش  لصاح  یلمع  ی  هجیتن رد  ای  ًاعبط  هک  هلوقنمریغ  هلوقنم و  لاوما  تاقلعتم  تارمث و  مامت 
هدام ٣٣

زا لصاح ، ای  امن  هک  نیا  رگم  کلام ، تایلمع  ی  هطساو هب  ای  دشاب  هدییور  دوخ  یدوخ  هب  هچ  تسا ، نیمز  کلام  لام  دوش ، یم لصاح  نیمز  زا  هک  یلوصحم  امن و 
هتشاک نیمز  بحاص  یاضر  نودب  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  هبح  ای  هلصا  بحاص  لام  لوصحم ، تخرد و  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب ، هدش  لصاح  ریغ  ی  هبح ای  هلصا 

.دشاب هدش 
هدام ٣۴

.دش دهاوخ  مه  نآ  جاتن  کلام  دش ، ردام  کلام  سک  ره  تسا و  ردام  عبات  تیکلم ، رد  تاناویح  جاتن 
هدام ٣۵
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.دوش تباث  نآ  فالخ  هک  نیا  رگم  تسا ، تیکلام  لیلد  تیکلام ، ناونع  هب  فرصت 
هدام ٣۶

.دوب دهاوخن  ربتعم  هدوبن  ینوناق  لقان  ای  کلمم  ببس  زا  یشان  دوش  تباث  هک  یفرصت 
هدام ٣٧

فرصت هب  روبزم ، صخش  تیکلام  یاعدا  در  یارب  دناوت  یمن هیلاراشم  تروص  نیا  رد  تسا ، هدوب  وا  یعدم  لام  ًاقباس  کلم ، هک  دنک  رارقا  یلعف ، فرصتم  رگا 
.تسا هدش  لقتنم  وا  هب  حیحص  لقان  هب  کلم  هک  دیامن  تباث  هک  نیا  رگم  دنک  دانتسا  دوخ 

هدام ٣٨
رارق اوه و  رد  فرصت  هنوگ  همه قح  کلام  هلمجلاب  نیمز  ریز  هب  تبسن  تسا  نینچمه  دور و  الاب  اجک  ره  ات  تسا  نآ  یذاحم  یاضف  تیکلام  مزلتسم  نیمز  تیکلام 

.دشاب هدرک  انثتسا  نوناق  هک  ار  هچ  نآ  رگم  دراد 
هدام ٣٩

تباث نآ  فالخ  هک  نیا  رگم  دوش  یم بوسحم  نیمز  نآ  کلام  کلم  تسا  نیمز  ریز  رد  هک  یرفح  انب و  ره  نینچمه  تسا و  نیمز  یور  رد  هک  تخرد  انب و  ره 
.دوش

عافتنا قح  رد  مود –  لصف 
هدام ۴٠

.دنک هدافتسا  درادن  یصاخ  کلام  ای  تسا  یرگید  کلم  نآ  نیع  هک  یلام  زا  دناوت  یم صخش  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یقح  زا  ترابع  عافتنا  قح 
ینکس یبقر و  یرمع و  رد  لوا –  ثحبم 

هدام ۴١
.دشاب هدش  رارقرب  یثلاث  صخش  رمع  ای  عفتنم و  رمع  ای  دوخ  رمع  تدم  هب  صخش  یارب  کلام  فرط  زا  یدقع  بجوم  هب  هک  تسا  یعافتنا  قح  یرمُع 

هدام ۴٢
.ددرگ یم رارقرب  ینیعم  تدم  یارب  کلام  فرط  زا  هک  تسا  یعافتنا  قح  یبقُر 

هدام ۴٣
.دوش رارقرب  یبقر  قیرط  هب  ای  یرمع  قیرط  هب  تسا  نکمم  قح  نیا  دوش و  یم هدیمان  ینکس  قح  ای  ینکس  دشاب  ینکسم  رد  تنوکس  زا  ترابع  عافتنا  قح  رگا 

هدام ۴۴
دوخ توف  زا  لبق  کلام  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  کلام  توف  ات  روبزم  قح  هدوب و  قلطم  سبح ، دشاب  هدرکن  نیعم  یتدم  عافتنا  قح  یارب  کلام  هک  یتروص  رد 

.دنک عوجر 
هدام ۴۵

عافتنا قح  تسا  نکمم  یلو  دنشاب  هتشاد  دوجو  روبزم  قح  داجیا  نیح  رد  هک  درک  رارقرب  ناوت  یم یصاخشا  ای  صخش  ی  هرابرد طقف  ار  عافتنا  قح  قوف  دراوم  رد 
قح اه  نآ ضارقنا  زا  دعب  یقاب و  روبزم  قح  دنتسه  دوجوم  عافتنا  قح  نابحاص  هک  یمادام  دوش و  رارقرب  دنا  هدماین دوجو  هب  دقع  نیح  رد  هک  مه  یناسک  یارب  ًاعبت 

.ددرگ یم لیاز 
هدام ۴۶

دشاب عاشم  لوقنمریغ و  ای  دشاب  لوقنم  روبزم  لام  هک  نیا  زا  معا  دشاب  نکمم  نیع  یاقب  اب  نآ  زا  هدافتسا  هک  دوش  رارقرب  یلام  هب  تبسن  طقف  تسا  نکمم  عافتنا  قح 
.زورفم ای 

هدام ۴٧
.تسا تحص  طرش  ضبق  هریغ ، یرمع و  زا  معا  سبح ، رد 

هدام ۴٨
.دیامنن طیرفت  ای  یدعت  نآ  تظافح  رد  هدرکن و  هدافتساءوس  تسا  عافتنا  قح  عوضوم  هک  یلام  زا  دیاب  عفتنم 

هدام ۴٩
.دشاب طرش  نآ  فالخ  هکنیا  رگم  تسین  عفتنم  ی  هدهع رب  تسا  عافتنا  عوضوم  هک  یلام  یرادهاگن  یارب  همزال  جراخم 

هدام ۵٠
.دوب دهاوخن  نآ  لوئسم  هیلاراشم  دوش ، فلت  عفتنم ، طیرفت  ای  یدعت  نودب  تسا ، عافتنا  قح  عوضوم  هک  یلام  رگا 

هدام ۵١
: دوش یم لیاز  لیذ  دراوم  رد  عافتنا  قح 

تدم اضقنا  تروص  رد  - ١
.تسا عافتنا  عوضوم  هک  یلام  ندش  فلت  تروص  رد  - ٢

هدام ۵٢
: تسا کلام  تاررضت  نماض  عفتنم ، لیذ  دراوم  رد 

.دنک هدافتساءوس  عافتنا  عوضوم  لام  زا  عفتنم  هک  یتروص  رد  - ١
.دشاب عافتنا  قح  عوضوم  رب  یتراسخ  بجوم  تیاعر  مدع  نیا  دیامنن و  تیاعر  ار  کلام  فرط  زا  هررقم  طیارش  هک  یتروص  رد  - ٢

هدام ۵٣
هلماعم خسف  رایتخا  تسا ، یرگید  هب  قلعتم  عافتنا  قح  هک  دشاب  لهاج  هیلا ، لقتنم رگا  یلو  دوش ، یمن عافتنا  قح  نالطب  بجوم  ریغ ، هب  کلام  فرط  زا  نیع  لاقتنا 

.تشاد دهاوخ  ار 
هدام ۵۴

.دیامنب اضتقا  تداع  فرع و  ای  هداد  رارق  کلام  هک  دوب  دهاوخ  یوحن  هب  یرگید  لام  زا  عافتنا  تایفیک  ریاس 
فقو رد  مود –  ثحبم 
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هدام ۵۵
.دوش لیبست  نآ  عفانم  سبح و  لام ، نیع  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  فقو 

هدام ۵۶
رد اه  نآ ینوناق  ماقم  مئاق  ای  مهیلع  فوقوم  زا  لوا  هقبط  لوبق  دنک و  نآ  ینعم  رب  تلالد  ًاتحارص  هک  یظفل  ره  هب  فقاو  فرط  زا  باجیا  هب  دوش  یم عقاو  فقو 

.تسا طرش  مکاح ، لوبق  تروص  نیا  رد  دشاب  هماع  حلاصم  رب  فقو  ای  روصحمریغ  مهیلع  فوقوم رگا  دالوا و  رب  فقو  لثم  دنشاب  روصحم  هک  یتروص 
هدام ۵٧

.تسا ربتعم  تالماعم ، رد  هک  دشاب  یتیلها  یاراد  هوالع  هب  دنک و  یم فقو  هک  دشاب  یلام  کلام  دیاب  فقاو 
هدام ۵٨

.زورفم ای  دشاب  عاشم  لوقنمریغ ، ای  دشاب  لوقنم  هک  نیا  زا  معا  دش  عفتنم  نآ  زا  ناوتب  نیع  یاقب  اب  هک  تسا  زیاج  یلام  فقو  طقف 
هدام ۵٩

.دنک یم ادیپ  ققحت  فقو  داد  ضبق  هب  تقو  ره  دوش و  یمن ققحم  فقو  دهدن  فقو  فرصت  هب  ار  هفوقوم  نیع  فقاو ، رگا 
هدام ۶٠

.دوش یم مامت  فقو  دهدب  ضبق  تقو  ره  تسا  هدرکن  فقو  زا  عوجر  فقاو  هک  یمادام  هکلب  تسین  طرش  تیروف  ضبق ، رد 
هدام ۶١

دنک جراخ  ار  یسک  مهیلع  فوقوم زا  ای  دهدب  یرییغت  نآ  رد  ای  دنک  عوجر  نآ  زا  دناوت  یمن فقاو  تسا و  مزال  ضبق ، لوصح  تحص و  وحن  هب  نآ  عوقو  زا  دعب  فقو ،
تلاخد تیلوت  ناونع  هب  دوخ  ای  دهد  رارق  یلوتم  نآ  زا  دعب  هدرکن  نیعم  یلوتم  دقع  نمض  رد  رگا  ای  دنک  کیرش  اه  نآ اب  ای  دیامن  مهیلع  فوقوم  رد  لخاد  ار  یسک  ای 

.دنک
هدام ۶٢

هماع حلاصم  رب  فقو  ای  روصحمریغ  مهیلع  فوقوم رگا  تسا و  یفاک  یلوا  ی  هقبط ضبق  دننک و  یم ضبق  اه  نآ دوخ  دنشاب  روصحم  مهیلع  فوقوم هک  یتروص  رد 
.دنک یم ضبق  مکاح  الاو  فقو ، یلوتم  دشاب ،

هدام ۶٣
.دنک یم تیافک  وا  دوخ  ضبق  دشاب  هداد  رارق  دوخ  یارب  ار  تیلوت  فقاو ، دوخ  رگا  دننک و  یم ضبق  ار  هفوقوم  اه  نآ بناج  زا  نیروجحم ، یصو  یلو و 

هدام ۶۴
قح هب  هک  نیا  نودب  تسا  زیاج  تسادوجوم ، قافترا  قح  نآ ، رد  هک  یکلم  فقو  نینچمه  دومن و  فقو  ناوت  یم تسا  یرگید  هب  قلعتم  ًاتقوم  نآ  عفانم  هک  ار  یلام 

.دیآ دراو  یللخ  روبزم 
هدام ۶۵

.تسا ناید  هزاجا  هب  طونم  دشاب ، هدش  عقاو  فقاو ، ناید  رارضا  تلع  هب  هک  یفقو  تحص 
هدام ۶۶

.تسا لطاب  عورشمریغ ، دصاقم  رب  فقو 
هدام ۶٧

حیحص دشاب  نآ  ذخا  هب  رداق  هیلع ، فوقوم  دشابن و  نآ  ضابقا  ذخا و  رب  رداق  اهنت  فقاو ، رگا  نکیل  تسا  لطاب  نآ  فقو  تسین ، نکمم  نآ  ضابقا  ضبق و  هک  یلام 
.تسا

هدام ۶٨
دنک انثتسا  ار  نآ  فقاو ، هک  نیا  رگم  تسا  فقو  رد  لخاد  دوش ، یم بوسحم  هفوقوم  نیع  تاقلعتم  عباوت و  زا  ای  زج  تداع ، فرع و  بسح  رب  ای  ًاعبط  هک  یزیچ  ره 

.تسا روکذم  عیب  لصف  رد  هک  یوحن  هب 
هدام ۶٩

.دوجوم عبت  هب  رگم  تسین  حیحص  مودعم  رب  فقو 
هدام ٧٠

.تسا لطاب  مودعم ، مهس  هب  تبسن  حیحص و  دوجوم ، مهس  هب  تبسن  دوش ، عقاو  ًاعم  مودعم  دوجوم و  رب  فقو  رگا 
هدام ٧١

.تسین حیحص  لوهجم  رب  فقو 
هدام ٧٢

لطاب دهد ، رارق  هفوقوم  عفانم  زا  ار  دوخ  جراخم  ریاس  ای  نوید  تخادرپ  ای  دیامن  مهیلع  فوقوم زج  ای  هیلع  فوقوم ار  دوخ  فقاو  هک  ینعم  نیا  هب  سفن ، رب  فقو 
.توف زا  دعب  ای  دشاب  تایح  لاح  هب  عجار  هک  نیا  زا  معا  تسا 

هدام ٧٣
.تسا حیحص  اه  نآ لاثما  نیدراو و  همدخ و  ماوقا و  دالوا و  رب  فقو 

هدام ٧۴
.ددرگ عفتنم  دناوت  یم دوش ، عقاو  مهیلع  فوقوم قادصم  زین  فقاو  دوخ  رگا  هماع ، حلاصم  رب  فقو  رد 

هدام ٧۵
ای ًالقتسم  هک  دنک  نیعم  یرگید  یلوتم  دناوت  یم زین  دهد و  رارق  دوخ  یارب  ینیعم  تدم  رد  ای  ةایحلا  مادام ار  هفوقوم  روما  ندرک  هرادا  ینعی  تیلوت  دناوت  یم فقاو 

دننک و هرادا  ًامضنم  ای  ًالقتسم  کی  ره  هک  دوش  راذگاو  فقاو  دوخ  زاریغ  رگید ، رفن  دنچ  ای  کی  هب  تسا  نکمم  هفوقوم  لاوما  تیلوت  .دنک  هرادا  فقاو  دوخ  اب  ًاعمتجم 
.دهد رارق  دنادب  یضتقم  هک  ار  یبیترت  ره  عوضوم  نیا  رد  ای  دنک و  یلوتم  بصن  تسا  هدش  نیعم  هک  یلوتم  ای  وا  دوخ  هک  دنک  طرش  دناوت  یم فقاو  نینچمه 

هدام ٧۶
زا هک  تسا  یتروص  لثم  درک  در  رگا  دیامن و  در  دناوت  یمن رگید  درک  لوبق  رگا  دنک و  در  ای  لوبق  ار  تیلوت  ًاودب  دناوت  یم هداد  رارق  یلوتم  ار  وا  فقاو  هک  یسک 
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.دشاب هدشن  هداد  رارق  یلوتم  لصا ،
هدام ٧٧

وحن هب  رگا  دننک و  یم فرصت  ًالقتسم  نارگید  ای  یرگید  دنک ، توف  اه  نآ زا  کی  ره  دشاب  هداد  رارق  تیلوت  لالقتسا  روط  هب  رتشیب  ای  رفن  ود  یارب  فقاو  هاگ  ره 
هدنام یقاب  هک  نآ  ی  همیمض ار  یصخش  مکاح  اه ، نآ زا  یکی  توف  زا  دعب  تسین و  ذفان  نارگید  ای  یرگید  بیوصت  نودب  کی  ره  فرصت  دشاب  هداد  رارق  عامتجا 

.دننک فرصت  ًاعمتجم  هک  دیامن  یم تسا 
هدام ٧٨

.دشاب وا  عالطا  ای  بیوصت  هب  یلوتم  لامعا  هک  دهد  رارق  رظان  یلوتم ، رب  دناوت  یم فقاو 
هدام ٧٩

یلوتم تنایخ  رگا  دشاب و  هدش  طرش  لزع  قح  هک  یتروص  رد  رگم  دنک  لزع  تسا ، هدش  هداد  رارق  یلوتم  فقو ، دقع  نمض  رد  هک  ار  یسک  دناوت  یمن مکاح  ای  فقاو 
.دنک یم نیما  مض  مکاح  دوش ، رهاظ 

هدام ٨٠
.دوش یم لزعنم  ددرگ  فصو  نآ  دقاف  یلوتم  دشاب و  هدرک  طرش  یلوتم  صخش  رد  ار  یصوصخم  فصو  فقاو  رگا 

هدام ٨١
.دوب دهاوخ  هیقف  یلو  رظن  قبط  هفوقوم  ی  هرادا دشاب ، هتشادن  نیعم  یلوتم  هک  هماع  فاقوا  رد 

هدام ٨٢
هب عجار  دیاب  یلوتم  دشاب  هدادن  رارق  یبیترت  رگا  دنک و  راتفر  بیترت  نامه  هب  دیاب  یلوتم  دشاب  هدرک  نیعم  یصاخ  بیترت  هفوقوم ، ندرک  هرادا  یارب  فقاو  هاگره 

.دیامن لمع  ینیما ، لیکو  لثم  هریغ  هفوقوم و  ظفح  نیقحتسم و  رب  نآ  میسقت  عفانم و  یروآ  عمج هراجا و  ریمعت و 
هدام ٨٣

دناوت یم دشاب  هدشن  ترشابم  طرش  فقو  نمض  رد  رگا  یلو  دشاب  هداد  نذا  وا  هب  فقو  نمض  رد  فقاو  هک  نآ  رگم  دنک  ضیوفت  یرگید  هب  ار  تیلوت  دناوت  یمن یلوتم 
.دریگب لیکو 

هدام ٨۴
.تسا لمع  لثملا  ترجا قحتسم  یلوتم  دشاب  هدشن  نیعم  هیلوتلا  قح رگا  دهد و  رارق  یلوتم  لمع  یارب  یمهس  هفوقوم  عفانم  زا  فقاو  تسا  زیاج 

هدام ٨۵
هدادن نذا  یلوتم  هچ  رگا  دنک  فرصت  ار  دوخ  ی  هصح دناوت  یم هیلع  فوقوم دش ، نیعم  مهیلع  فوقوم زا  کی  ره  ی  هصُح و  لصاح ، هفوقوم ، عفانم  هک  نآ  زا  دعب 

.دشاب هدرک  طرش  ار  فرصت  رد  نذا  فقاو ، هک  نیا  رگم  دشاب 
هدام ٨۶

دهاوخ مدقم  مهیلع ، فوقوم قح  رب  تسا  مزال  تعفنم  لیصحت  یارب  هک  یروما  هفوقوم و  حالصا  ریمعت و  جراخم  دشاب ، هدادن  رارق  یبیترت  فقاو  هک  یتروص  رد 
.دوب

هدام ٨٧
وحن ره  هک  دهدب  یرگید  صخش  ای  یلوتم  هب  رایتخا  هک  نیا  ای  توافت و  هب  ای  دوش  میسقت  یواست  هب  مهیلع  فوقوم نیبام  هفوقوم  عفانم  هک  دنک  طرش  دناوت  یم فقاو 

.دنک میسقت  دناد  یم تحلصم 
هدام ٨٨

نآ نارمع  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  دشابن  نکمم  نآ  زا  عافتنا  هک  یروط  هب  ددرگ  یبارخ  هب  رجنم  هک  دشاب  نآ  فوخ  ای  دوش  بارخ  هک  یتروص  رد  فقو  عیب 
.دوشن رضاح  نآ  نارمع  یارب  یسک  ای  دشاب  رذعتم 

هدام ٨٩
بلس ببس  ضعب ، یبارخ  هک  نیا  رگم  دوش  یم هتخورف  ضعب ، نامه  دشابن ، نکمم  نآ  زا  عافتنا  هکیروط  هب  ددرگ  یبارخ  هب  فرشم  ای  بارخ  هفوقوم  ضعب  هاگ  ره 

.دوش یم هتخورف  مامت  تروص  نیا  رد  دوشب ، تسا  هدنام  یقاب هک  یتمسق  عافتنا 
هدام ٩٠

.دوش یم لیدبت  فقاو  ضرغ  هب  برقا  هب  عیب ، زاوج  دروم  رد  هفوقوم  نیع 
هدام ٩١

: دش دهاوخ  هیمومع  تایرب  فرص  هماع  تافوقوم  عفانم  لیذ  دراوم  رد 
.دشاب نیب  رد  ینقیتم  ردق  هک  نیا  رگم  دشاب  فرصملا  لوهجم هفوقوم ، عفانم  هک  یتروص  رد  - ١

.دشاب رذعتم  تسا ، هدرک  نیعم  فقاو  هک  یصاخ  دروم  رد  هفوقوم  عفانم  فرص  هک  یتروص  رد  - ٢
تاحابم زا  عافتنا  قح  رد  موس –  ثحبم 

هدام ٩٢
.دیامن هدافتسا  اه  نآ زا  تاحابم ، زا  کی  ره  هب  هعجار  تاماظن  نیناوق و  تیاعر  اب  دناوت  یم سک  ره 

رواجم کالما  هب  تبسن  کالما ، راثآ  ماکحا و  رد  ریغ و  کلم  هب  تبسن  قافترا  قح  رد  موس –  لصف 
ریغ کلم  هب  تبسن  قافترا  قح  رد  لوا –  ثحبم 

هدام ٩٣
.یرگید کلم  رد  صخش ، یارب  تسا  یقح  قافترا ،

هدام ٩۴
هک تسا  یدقع  دادرارق و  عبات  قاقحتسا ، تیفیک  تروص ، نیا  رد  دنهد  رارق  یرگید  هب  تبسن  دنهاوخب  هک  ار  یقح  ره  دوخ  کلم  رد  دنناوت  یم کالما  نابحاص 

.تسا هدش  هداد  قح  نآ ، قباطم 
هدام ٩۵
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رد رگم  دنک  نآ  زا  یریگولج  دناوت  یمن نیمز  ای  هناخ  نآ  بحاص  تسا  هدوب  یرگید  ی  هناخ ای  نیمز  ناراب  بآ  ای  بالضاف  یارجم  یسک  ی  هناخ ای  نیمز  هاگ  ره 
.دوش مولعم  وا  قاقحتسا  مدع  هک  یتروص 

هدام ٩۶
.دشاب هتشاد  یقح  ًاعافتنا  ای  ًانیع  همشچ  نآ  هب  تبسن  یرگید  هک  نیا  رگم  تسا  نیمز  بحاص  تیکلم  هب  موکحم  یسک ، نیمز  رد  هعقاو  ی  همشچ

هدام ٩٧
دوخ کلم  زا  وا  روبع  ای  ندرب  بآ  عنام  دناوت  یمن کلم  ای  هناخ  بحاص  هتشاد ، رورم  قح  ای  دوخ  کلم  هب  بآ  یارجم  یرگید  کلم  ای  هناخ  رد  میدق  زا  یسک  هاگ  ره 

.هریغ برش و  قح  نادوان و  هکبش و  رد و  نتشاد  قح  لیبق  زا  قوقح  ریاس  تسا  نینچمه  دوش و 
هدام ٩٨

عنام هدرک و  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوت  یم دهاوخب  تقو  ره  دننک ، روبع  وا  کلم  زا  هک  دشاب  هداد  نذا  کلم  بحاص  یلو  درادن  ریغ  کلم  رد  روبع  قح  یسک  رگا 
.تاقافترا ریاس  تسا  نینچمه  دوشب و  وا  روبع 

هدام ٩٩
.وا نذا  هب  رگم  دزیرب  فرب  ای  دنک و  یراج  هیاسمه  کلم  ای  ماب  هب  دوخ  ماب  زا  ناراب  بآ  ای  دراذگب  یرگید  کلم  فرط  هب  ار  دوخ  نادوان  درادن  قح  سک  چیه 

هدام ١٠٠
بحاص درادن  قح  هناخ  کلام  دوش  هناخ  تراسخ  بجوم  بآ  روبع  هک  یوحن  هب  دسر  مه  هب  یبارخ  یرجم  رد  دشاب و  یرگید  ی  هناخ رد  یصخش ، بآ  یارجم  رگا 
یرجم هک  تسین  مزلم  هناخ  کلام  دوش  بآ  روبع  عنام  یرجم  یبارخ  رگا  هچ  نانچ  دیامن  دوخ  زا  ررض  عفد  دیاب  وا  دوخ  هکلب  دنک  رابجا  یرجم  ریمعت  هب  ار  یرجم 

درادن دورو  قح  ترورض  نودب  نکیلو  دوش  نیمز  ای  هناخ  لخاد  دناوت  یم یرجم  ریمعت  یارب  تروص  نیا  رد  دنک  عنام  عفر  دوخ  دیاب  قح  بحاص  هکلب  دنک  ریمعت  ار 
.کلم بحاص  نذا  هب  رگم 

هدام ١٠١
دهد رییغت  ار  یرجم  دناوت  یمن نآ  بحاص  نآ ، لاثما  ایسآ و  ندرک  ریاد  لیبق  زا  دشاب ، هتشاد  عافتنا  قح  احنا ، زا  یوحن  هب  تسا  یرگید  کلم  هک  یبآ  زا  یسک  هاگره 

.دشاب یرگید  قح  ی  هدافتسا زا  عنام  هک  یوحن  هب 
هدام ١٠٢

یقاب دوخ  لاح  هب  قح  نآ  دشاب  دوجوم  کلم  نامه  رگید  ءزج  رد  ای  رگید  کلم  رد  یقافترالا  قح کلم  نآ  یارب  دوش و  لقتنم  یسک  هب  ًائزج  ای  ًالک  یکلم  هاگ  ره 
.دشاب هدش  حیرصت  نآ  فالخ  هک  نیا  رگم  دنام  یم

هدام ١٠٣
نیا لثم  دوب  دهاوخ  عفانم  قوقح و  نآ  کلام  هصح ، ردق  هب  اه  نآ زا  مادک  ره  دوش  میسقت  اکرش  نیبام  کلم  نآ  دنشاب و  یعفانم  قوقح و  یاراد  یکلم ، یاکرش  هاگ  ره 
قح ًاقباس  هک  یلحم  نامه  زا  روبع  قح  اه  نآ زا  کی  ره  دوش  میسقت  رفن  دنچ  نیب  تسا  قح  یاراد  هک  کلم  نآ  هدوب و  ریغ  کلم  رد  روبع  قح  یاراد  یکلم  رگا  هک 

.تشاد دهاوخ  تسا  هتشاد 
هدام ١٠۴

ای همشچ  نآ  ات  روبع  قح  دراد  ریغ  رابنا  بآ ای  ضوح  ای  همشچ  زا  برش  قح  یسک  رگا  هک  نیا  لثم  دوب  دهاوخ  زین  قح  نآ  زا  عافتنا  لیاسو  مزلتسم  قافترالا  قح
.دراد بآ  نتشادرب  یارب  مه  رابنا  بآ ضوح و 

هدام ١٠۵
رب کلم ، بحاص  وا و  نیب  هک  نیا رگم  دشاب  یم قح  بحاص  ی  هدهع هب  دوش  مزال  قح ، نآ  زا  عتمت  یارب  هک  یجراخم  دراد  ریغ  کلم  رد  قافترالا  قح هک  یسک 

.دشاب هدش  هداد  یرارق  نآ ، فالخ 
هدام ١٠۶

.قح بحاص  ی  هزاجا اب  رگم  دشاب  روبزم  قح  لیطعت  ای  عییضت  ثعاب  هک  دیامن  یتافرصت  دوخ  کلم  رد  دناوت  یمن تسا  ریغ  قافترالا  قح دروم  هک  یکلم  کلام 
هدام ١٠٧

.دنک یم اضتقا  عافتنا ، ترورض  هچ  نآ  فراعتم و  رادقم  هب  ای  دنا و  هداد رارق  هک  دشاب  یا  هزادنا هب  دیاب  تسوا  قح  قلعتم  هک  ریغ  کلم  رد  قح  بحاص  تافرصت 
هدام ١٠٨

ینوناق عنام  هک  نیا  رگم  دنک  عوجر  دوخ  نذا  زا  دهاوخب  تقو  ره  دناوت  یم کلام  دشاب  ضحم  نذا  بجوم  هب  یرگید  کلم  زا  یسک  عافتنا  هک  یدراوم  مامت  رد 
.دشاب دوجوم 

رواجم کالما  هب  تبسن  کالما  راثآ  ماکحا و  رد  مود –  ثحبم 
هدام ١٠٩

.دشاب دوجوم  نآ  فالخ  رب  یلیلد  ای  هنیرق  هک  نیا  رگم  دوش  یم بوسحم  کلم  ود  نآ  بحاص  نیبام  کرتشم  تسا  عقاو  کلم  ود  نیبام  هک  یراوید 
هدام ١١٠

.دنک یم صاصتخا  فرصت و  رب  تلالد  هک  تسا  نئارق  هلمج  زا  ریترس  عضو  فیصرت و  روط  هب  انب ،
هدام ١١١

تسا کارتشا  هب  موکحم  راوید  نآ  دشاب  هدش  هتشاذگ  ریترس  راوید ، یور  هب  فرط  ود  ره  زا  ای  دشاب و  فیصرت  روط  هب  راوید ، هب  لصتم  انب  فرط ، ود  زا  هاگره 
.دوش تباث  نآ  فالخ  هک  نیا  رگم 

هدام ١١٢
.دوش تباث  شفالخ  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  فرط  نآ  بحاص  تیکلم  هب  موکحم  راوید  مامت  دشاب  فرط  کی  زا  طقف  یصاصتخا  نئارق  هاگره 

هدام ١١٣
.دنراد تکرش  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  ی  هدهع رب  کرتشم  راوید  جراخم 

هدام ١١۴
.دشابن نکمم  یرگید  وحن  هب  ررض  عفد  هک  نیا  رگم  دیامن  کرتشم  راوید  ریمعت  انب و  رب  رابجا  ار  یرگید  دناوت  یمن اکرش  زا  کی  چیه 
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هدام ١١۵
صاخ هصح  رد  دناوت  یم رگید  کیرش  دیامن  عانتما  کرتشم  یانبم  رد  فرصت  ی  هزاجا انب و  دیدجت  زا  نیکیرش  دحا  دوش و  بارخ  کرتشم  راوید  هک  یتروص  رد 

.دنک ار  راوید  یانب  دیدجت  دوخ 
هدام ١١۶

تروص نیا  رد  دنک و  دیدجت  ار  راوید  یانب  دناوت  یم رگید  کیرش  دیامن  هقیاضم  جراخم  لمحت  زا  یلو  دشاب  انبم  رد  یرگید  فرصت  هب  یضار  اکرش ، دحا  هاگ  ره 
.تسا هدرک  دیدجت  ار  انب  هک  تسا  یکیرش  هب  صتخم  الاو  دوب  دهاوخ  کرتشم  راوید  دوش ، هتخاس  کرتشم  حلاصم  اب  دیدج  یانب  رگا 

هدام ١١٧
.دنک انب  ار  نآ  ًاددجم  هدرک  بارخ  هک  نآ  دیاب  هدوبن ، مزال  نآ  ندرک  بارخ  هک  یتروص  رد  دنک  بارخ  ار  کرتشم  راوید  کیرش ، ود  زا  یکی  رگا 

هدام ١١٨
نذا هب  رگم  دیامن  یفرصت  عون  ره  ای  دنک  زاب  فر  هچیرد و  ای  دراذگب  یریترس  ای  انب  نآ ، یور  ای  دربب  الاب  ار  کرتشم  راوید  درادن  قح  کیرش  ود  زا  کی  چیه 

.رگید کیرش 
هدام ١١٩

راوید زا  رگید  یاج  هب  دهد و  رییغت  دوخ  یاج  زا  ار  اهریت  رگید  کیرش  یاضر  نودب  دناوت  یمن دشاب  هتشاد  ریترس  کرتشم  راوید  یور  رب  اکرش  زا  کی  ره 
.دراذگب

هدام ١٢٠
هب هک  نیا  رگم  دنک  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوت  یم دهاوخب  تقو  ره  دنک ، انب  نآ  یور  ای  دراذگب  یریترس  وا  راوید  یور  رب  هک  دهد  نذا  هیاسمه  هب  راوید  بحاص  رگا 

.دشاب هدرک  بلس  دوخ  زا  ار  قح  نیا  یمزلم  هجو 
هدام ١٢١

راوید و بحاص  زا  دیدج  نذا  هب  رگم  دراذگب  ًاددجم  دناوت  یمن درادرب  ار  نآ  دعب  دشاب و  هدراذگ  یریترس  راوید ، یور  رب  راوید ، بحاص  نذا  هب  یسک  هاگ  ره 
.تافرصت ریاس  تسا  نینچمه 

هدام ١٢٢
.دنک بارخ  ار  نآ  هک  دوش  یم رابجا  نآ  بحاص  ددرگ  یبارخ  هب  فرشم  هک  دوش  نآ  وحن  عراش و  ای  ریغ  کلم  هب  لیامتم  یراوید  رگا 

هدام ١٢٣
.دنشکب تمسق  ود  نیبام  یراوید  مه  اب  هک  دنک  روبجم  ار  یرگید  دناوت  یمن اه  نآ زا  یکی  دوش  میسقت  رفن  ود  نیب  ینیمز  ای  هناخ  رگا 

هدام ١٢۴
ترامع و یبارخ  ببس  هب  رگا  دنامب و  یقاب  قباس  لاح  هب  دیاب  دشابن  مولعم  فرصت  نیا  ی  هقباس هدوب و  هیاسمه  یصتخم  راوید  یور  یترامع  ریترس  میدق  زا  رگا 
وا هزاجا  فرص  هب  قباس  تیعضو  دیامن  تباث  هک  نیا  رگم  درادن  تعنامم  قح  هیاسمه  دنک و  دیدجت  ار  نآ  دناوت  یم ترامع  بحاص  دوش  هتشادرب  ریترس  نآ ، وحن 

.تسا هدوب  هدش  داجیا 
هدام ١٢۵

نکیل دنکب  فرصت  دوخ  یصاصتخا  ی  هصح رد  فراعتم  روط  هب  دناوت  یم اه  نآ زا  کی  ره  یرگید ، لام  یناقوف  ی  هقبط دشاب و  یسک  لام  یناتحت  ی  هقبط هاگ  ره 
هک دیامن  فرصت  هزادنا  نآ  فراعتم ، روط  هب  دوخ ، یصاصتخا  ی  هقبط فقس  ای  فک  رد  دناوت  یم یناتحت  یناقوف و  هقبط  نیکلام  زا  کی  ره  هقبط ، ود  فقس  هب  تبسن 

.دشابن یرگید  قح  محازم 
هدام ١٢۶

کارتشالاب هفرغ  قاطا و  نیبام  فقس  هب  تبسن  ود  ره  صاصتخالاب و  هفرغ  یاهراوید  هب  تبسن  یناقوف  بحاص  قاطا و  یاهراوید  هب  تبسن  یناتحت  قاطا  بحاص 
.دنوش یم هتخانش  فرصتم 

هدام ١٢٧
.دوش تباث  نآ  فالخ  هک  نیا  رگم  تسا  بوسحم  یناقوف  ی  هقبط بحاص  کلم  یناقوف ، ی  هلپ

هدام ١٢٨
.دیامنب نآ  فقس  اهراوید و  ریمعت  رد  تدعاسم  ای  ریمعت  هب  رابجا  ار  یرگید  دناوت  یمن یناقوف  ی  هفرغ یناتحت و  ی  هقبط نابحاص  زا  کی  چیه 

هدام ١٢٩
دادرارق دوشن و  لصاح  انب  دیدجت  رد  تقفاوم  یناتحت ، کلام  یناقوف و  کلام  نیب  هک  یتروص  رد  دوش ، بارخ  یناقوف  یناتحت و  ترامع  نیبام  عقاو  فقس  هاگ  ره 

رگا تسا و  کرتشم  فقس ، دشاب  هدش  هتخاس  کرتشم  حلاصم  اب  هچ  نانچ  هدومن ، دیدجت  ار  فقس  اعربت  رگا  نیکلام  زا  کی  ره  دشابن  دوجوم  اه  نآ نیب  ًاقباس  یمزلم 
.دوب دهاوخ  یناب  هب  قلعتم  هدش ، هتخاس  هصتخم  حلاصم  اب 

هدام ١٣٠
.دوب دهاوخ  نآ  عفر  هب  مزلم  دهدب  یجورخ  نذا ، نودب  رگا  دهدب و  یجورخ  وا  نذا  نودب  هیاسمه ، هناخ  یاضف  هب  دوخ  ی  هناخ زا  درادن  قح  یسک 

هدام ١٣١
دح زا  دشن  رگا  دنک و  فطع  ار  نآ  دناوت  یم هیاسمه  درکن  رگا  دنک و  فطع  اج  نآ  زا  دیاب  دوش  هیاسمه  نیمز  ای  هناخ  یاضف  رد  لخاد  یسک  تخرد  ی  هخاش رگا 

.دوش یم ریغ  کلم  لخاد  هک  تخرد  یاه  هشیر مکح  تسا  نینچمه  دنک و  عطق  دوخ  ی  هناخ
هدام ١٣٢

.دشاب دوخ  زا  ررض  عفر  ای  تجاح  عفر  یارب  فراعتم و  ردق  هب  هک  یفرصت  رگم  دوش  هیاسمه  ررضت  مزلتسم  هک  دنک  یفرصت  دوخ  کلم  رد  دناوت  یمن یسک 
هدام ١٣٣

زاب هکبش  ای  هنزور  دوخ  یصتخم  راوید  زا  دناوت  یم نکیل  دشاب  وا  یصتخم  کلم  راوید ، هچ  رگا  دنک  زاب  رد  هیاسمه  ی  هناخ هب  دوخ  ی  هناخ راوید  زا  دناوت  یمن یسک 
.دوش تیؤر  عنام  هک  دزیوایب  هدرپ  ای  دشکب  راوید  هکبش  هنزور و  یولج  دناوت  یم مه  هیاسمه  یلو  درادن  ار  وا  عنم  قح  هیاسمه  دنک و 

هدام ١٣۴
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.دنوش بآ  ندرب  ای  روبع  زا  عنام  ار  رگید  یاکرش  دنناوت  یمن دنکیرش  یرجم  کی  ای  ربعم  کی  رد  هک  یصاخشا  زا  کی  چیه 
هدام ١٣۵

.دوب دهاوخ  نیبام  راوید  مکح  رد  دشاب  کالما  نیبام  لصاف  هک  اه  نآ وحن  هریفح و  تخرد و 
کالما میرح  رد  موس –  ثحبم 

هدام ١٣۶
.دراد ترورض  نآ  زا  عافتنا  لامک  یارب  هک  تسا  نآ  لاثما  رهن و  تانق و  کلم و  فارطا  یضارا  زا  یرادقم  میرح ،

هدام ١٣٧
.تسا زگ  ( ٣٠  ) تعارز یارب  زگ و  ( ٢٠  ) ندروخ بآ  یارب  هاچ  میرح 

هدام ١٣٨
یارب لبق  ی  هدام هدام و  نیا  رد  هروکذم  ریداقم  رگا  نکیل  تسا  زگ  ( ٢۵٠  ) تخس نیمز  رد  زگ و  ( ۵٠٠  ) هوخر نیمز  رد  فرط  ره  زا  تانق  همشچ و  میرح 

.دوش یم هدوزفا  نآ  هب  دشاب  یفاک  ررض  عفد  یارب  هک  یا  هزادنا هب  دشابن  یفاک  ررض  زا  یریگولج 
هدام ١٣٩

انب تسین و  حیحص  کلام ، فرط  زا  نذا  نودب  تسا  میرح  زا  دوصقم  هچ  نآ  اب  دشاب  یفانم  هک  نآ  رد  فرصت  کلمت و  تسا و  میرح  بحاص  کلم  مکح  رد  میرح 
.تسا زیاج  دوشن  ررضت  بجوم  هک  یتافرصت  یلو  دنکب  تانق  ای  هاچ  یرگید  تانق  ای  همشچ و  میرح  رد  دناوت  یمن یسک  نیا  رب 

هدام ١۴٠
: دوش یم لصاح  کلمت 

هحابم ایشا  تزایح  تاوم و  یضارا  ایحا  هب  - ١
تادهعت دوقع و  ی  هلیسو هب  - ٢
هعفش هب  ذخا  ی  هلیسو هب  - ٣

ثرا هب  - ۴
هحابم تاوم و  یضارا  یایحا  رد  لوا –  باب 

هدام ١۴١
نتخاس انب  یراکتخرد ، تعارز ، لیبق  زا  تسا  بوسحم  ندرک  دابآ  فرع ، رد  هک  یتایلمع  ی  هلیسو هب  ار  هحابم  تاوم و  یضارا  هک  تسا  نآ  نیمز  یایحا  زا  دارم 

.دنیامن هدافتسا  لباق  هریغ  و 
هدام ١۴٢

ایحا رد  تیولوا  قح  داجیا  هدننکریجحت  یارب  یلو  دوش  یمن تیکلام  بجوم  تسا و  ریجحت  هریغ ، هاچ و  ندنک  ای  نیمز  فارطا  ندیچ  گنس  لیبق  زا  ایحا  رد  عورش 
.دیامن یم

هدام ١۴٣
.دوش یم تمسق  نآ  کلام  دنک  ایحا  کلمت  دصق  هب  ار  یتمسق  هحابم  تاوم و  یضارا  زا  سک  ره 

هدام ١۴۴
.دشاب یم زین  نآ  طسو  کلمت  بجوم  نیمز  فارطا  یایحا 

هدام ١۴۵
.دیامن تیاعر  ثیح  ره  زا  ار  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  رگید  نیناوق  دیاب  هدننکایحا 

تاحابم تزایح  رد  مود –  باب 
هدام ١۴۶

.الیتسا فرصت و  لیاسو  ندرک  ایهم  ای  تسا  دی  عضو  فرصت و  تزایح ، زا  دوصقم 
هدام ١۴٧

.دوش یم نآ  کلام  دنک  تزایح  نآ  هب  طوبرم  نیناوق  تیاعر  اب  ار  یحابم  لام  سک  ره 
هدام ١۴٨

ریجحت تسا  هدشن  هناخدور  هب  لصتم  هک  یمادام  یلو  دوش  یم رهن  نآ  کلام  هدرک و  ایحا  ار  رهن  نآ  هناخدور ، هب  دنک  لصتم  دنکب و  یرهن  حابم  نیمز  رد  سک  ره 
.دوش یم بوسحم 

هدام ١۴٩
نذا نودب  تسا و  یرجم  بحاص  کلم  دوش  دراو  روبزم  یارجم  ای  رهن  رد  هک  یحابم  بآ  دنک  ثادحا  یرجم  ای  رهن  هحابم ، هایم  تزایح  دصق  هب  یسک  هاگ  ره 

.دومن بورشم  ینیمز  ای  درک  ادج  یرهن  نآ  زا  ناوت  یمن کلام 
هدام ١۵٠

میسقت اه  نآ نیب  تبسن  نامه  هب  ودنوش  یم بآ  کلام  دشاب  لمع  توافت  بجوم  هک  یجراخم  لمع و  تبسن  هب  دنوش  کیرش  هاچ  ای  یرجم  ندنک  رد  رفن  دنچ  هاگ  ره 
.دوش یم

هدام ١۵١
ره ای  دراکب  تخرد  نآ  فارطا  ای  دزاسب  بایسآ  ای  لپ  نآ  یور  ای  دنک  گنت  ای  عیسو  ار  رهن  ی  هنهد ای  دنک  ادج  ییارجم  کرتشم ، یارجم  زا  دناوت  یمن اکرش  زا  یکی 

.اکرش ریاس  نذا  هب  رگم  دنک  یفرصت  وحن 
هدام ١۵٢

نآ رد  یفرصت  وحن  ره  دوش و  یم نآ  صوصخم  کلم  بآ ، نآ  دوش  صخش  نآ  یصتخم  یارجم  لخاد  کرتشم ، رهن  بآ  زا  اکرش  زا  یکی  زورفم  بیصن  رگا 
.دنکب دناوت  یم
هدام ١۵٣
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یتدایز رب  یلیلد  هک  نیا  رگم  دوش  یم اه  نآ بیصن  یواست  هب  مکح  دوش ، فالتخا  اه  نآ زا  کی  ره  بیصن  رادقم  رد  دشاب و  یتعامج  نیبام  کرتشم  یرهن ، هاگ  ره 
.دشاب دوجوم  اه  نآ زا  یضعب  بیصن 

هدام ١۵۴
.دشاب هتشادن  یرگید  هار  هچ  رگا  کلام ، نذا  نودب  دربب  دوخ  کلم  هب  بآ  ریغ ، کلم  زا  دناوت  یمن یسک 

هدام ١۵۵
.دنک ادج  رهن  نآ ، زا  دوخ ، جیاوح  ریاس  بایسآ و  نیمز و  یارب  ای  دنک  بورشم  ار  دوخ  یضارا  هحابم ، یاهرهن  زا  دراد  قح  سک  ره 

هدام ١۵۶
تباث ار  مدقت  قح  دناوتن  کی  چیه  دوش و  فالتخا  رخأت  مدقت و  رد  یضارا  نابحاص  نیبام  دوش و  بورشم  نآ  فارطا  یضارا  مامت  هک  دشابن  یفاک  رهن  بآ  هاگ  ره 

.تشاد دهاوخ  رت  نییاپ نیمز  رب  مدقت  قح  تجاح ، ردق  هب  تسا  رتکیدزن  بآ  عبنم  هب  هک  ینیمز  ره  بیترت ، تیاعر  اب  دنک ،
هدام ١۵٧

ره یارب  یفاک  بآ  دنربب و  بآ  دنهاوخب  نامز  کی  رد  ود  ره  دشابن و  زرحم  یرگید  رب  یکی  مدقت  قح  دنوش و  عقاو  مه  یذاحم  رهن  فرط  ود  رد  نیمز ، ود  هاگ  ره 
.دننک یم میسقت  هصح  تبسن  هب  دشاب  ود  ره  یارب  یفاک  بآ ، رگا  هدز و  هعرق  هصح  تبسن  هب  بآ ، ندرب  رد  رخأت  مدقت و  یارب  دیاب  دشابن  ود 

هدام ١۵٨
رت نییاپ هچ  رگا  ایحا ، رد  رخأتم  نیمز  رب  دوش  یم مدقم  زین  بآ  رد  تسا  هدوب  مدقم  نآ  یایحا  هک  ینیمز  دشاب  فلتخم  هناخدور  فارطا  یضارا  یایحا  خیرات  هاگ  ره 

.دشاب نآ  زا 
هدام ١۵٩

بآ زا  دناوت  یم دشابن  یقییضت  ی  هقباس یضارا  نابحاص  یارب  دشاب و  دایز  هناخدور  بآ  رگا  دنک  ایحا  هناخدور  فارطا  رد  ینیمز  ًادیدج  دهاوخب  یسک  هاگ  ره 
.دشاب یضارا  ریاس  زا  رتالاب  وا  نیمز  هچ  رگا  درادن  بآ  ندرب  قح  الا  دنک و  بورشم  ار  دیدج  نیمز  هناخدور ،

هدام ١۶٠
یمادام هحابم  یضارا  رد  دوش و  یم نآ  بآ  کلام  دنک  یراج  همشچ  ای  دسرب  بآ  هب  ات  دنکب  یهاچ  ای  تانق  کلمت ، دصق  هب  هحابم ، یضارا  ای  دوخ  نیمز  رد  سک  ره 

.تسا بوسحم  ریجحت  هدیسرن  بآ  هب  هک 
نداعم رد  موس –  باب 

هدام ١۶١
.دوب دهاوخ  هصوصخم  نیناوق  عبات  نآ  جارختسا  تسا و  نیمز  بحاص  کلم  دشاب  هدش  عقاو  یسک  نیمز  رد  هک  یندعم 

هلاض تاناویح  هدشادیپ و  یایشا  رد  مراهچ –  باب 
هدشادیپ یایشا  رد  لوا –  لصف 

هدام ١۶٢
.دنک کلمت  ار  نآ  دناوت  یم دشاب ، هرقن  دوخن  نآ ١٢/۶  نزو  هک  مهرد  کی  زا  رتمک  نآ  تمیق  هک  دنک  ادیپ  یلام  سک  ره 

هدام ١۶٣
، دشن ادیپ  لام  بحاص  روبزم  تدم  رد  رگا  دنک و  فیرعت  لاس  کی  دیاب  هدننکادیپ  دشاب ، رتشیب  ای  هرقن  دوخن  نآ ١٢/۶  نزو  هک  مهرد  کی  هدش ، ادیپ  لام  تمیق  رگا 

فلت وا  ریصقت  نودب  دراد و  هاگن  تناما  روط  هب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دنکب ، نآ  رد  یرگید  فرصت  ای  دراد  هاگن  تناما  روط  هب  ار  نآ  هک  تسا  راتخم  هیلاراشم 
.دوب دهاوخن  نماض  دوش ،

سویأم لام  بحاص  نتفای  زا  ای  تسا و  هدیاف  یب فیرعت ، هک  دنک  لصاح  ملع  لاس ، کی  تدم  نایاپ  زا  شیپ  ای  ادتبا  نامه  زا  لام  ی  هدننکادیپ هک  یتروص  رد  هرصبت :
.دوش یم طقاس  وا  زا  فیرعت  فیلکت  ددرگ ،

هدام ١۶۴
.تسا هدیسر  لحم  یلاها  عالطا  هب  ًاتداع  هک  تفگ  ناوتب  هک  یوحن  هب  یعرش  تاررقم  بسح  رب  نالعا  رشن و  زا  تسا  ترابع  هدشادیپ  یایشا  فیرعت 

هدام ١۶۵
دشاب مولعم  هک  نیا  رگم  تسین  فیرعت  هب  جاتحم  دنک و  کلمت  ار  نآ  دناوت  یم دنک  ادیپ  یلام  درادن  یصاخ  کلام  هدوب و  هنکس  زا  یلاخ  هک  هبارخ  ای  نابایب  رد  سک  ره 

.دوب دهاوخ  یدابآ  رد  هدش  ادیپ  یایشا  ریاس  مکح  رد  تروص  نیا  رد  تسا  رضاح  نامز  دهع  لام  هک 
هدام ١۶۶

اه نآ رگا  دهدب ، عالطا  اه  نآ هب  دیاب  تسا  قباس  نیکلام  ای  یلعف  کلام  لام  هک  دهدب  لامتحا  دنک و  ادیپ  یلام  هدیرخ ، ریغ  زا  هک  یکلم  ای  ریغ  کلم  رد  یسک  رگا 
.دیامن راتفر  تسا  ررقم  ًاقوف  هک  یقیرط  هب  الاو  دهدب  اه  نآ هب  دیاب  دش  مولعم  اه  نآ تیکلام  نیارق ، هب  دندش و  تیکلام  یعدم 

هدام ١۶٧
.دوب دهاوخ  هدش  ادیپ  لام  دوخ  مکح  رد  نآ  تمیق  دوش و  هتخورف  هلداع  تمیق  هب  دیاب  دوش  یم دساف  دنامب و  یقاب  تسین  نکمم  تسا  هدش  ادیپ  هک  یلام  رگا 

هدام ١۶٨
.دوب دهاوخن  نماض  هیلاراشم  دوش  فلت  هدننکادیپ ، ریصقت  نودب  فیرعت ، نامز  رد  هدش  ادیپ  لام  رگا 

هدام ١۶٩
.تسا هدننکادیپ  لام  کلمت ، زا  دعب  تسا و  نآ  بحاص  هب  قلعتم  کلمت ، زا  لبق  دوش  یم لصاح  هدش  ادیپ  لام  زا  هک  یعفانم 

هلاض تاناویح  رد  مود –  لصف 
هدام ١٧٠

زا نکمتم  ای  دوش  تفای  یبآ  کیدزن  ای  هاگارچ  رد  روبزم  ناویح  رگا  یلو  دوش  تفای  فرصتم  نودب  هک  تسا  یکولمم  ناویح  ره  زا  ترابع  هلاض )  ) هدش مگ ناویح 
.ددرگ یمن بوسحم  هلاض  دشاب  هدنرد  تاناویح  لباقم  رد  دوخ  عافد 

هدام ١٧١
دعب ار  نآ  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  نماض  الاو  دنک  میلست  وا  ماقم  مئاق ای  مکاح  هب  دیاب  دسانشن  ار  کلام  رگا  دنک و  در  نآ  کلام  هب  ار  نآ  دیاب  دیامن  ادیپ  هلاض  ناویح  سک  ره 
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.دشاب هدرک  اهر  فرصت  زا 
هدام ١٧٢

کلام زا  ار  نآ  یرادهاگن  جراخم  ی  هبلاطم قح  دنکن  میلست  ار  نآ  وا ، ماقم  مئاق ای  مکاح  هب  یسرتسد  اب  هدننکادیپ  دوش و  تفای  هنوکسم  طاقن  رد  هدش  مگ ناویح  رگا 
ناویح زا  هک  نیا  رب  طورشم  دنک  هبلاطم  کلام  زا  ار  نآ  یرادهاگن  جراخم  دناوت  یم هدننکادیپ  دوش  تفای  هنوکسمریغ  طاقن  رد  هلاض  ناویح  هاگ  ره  .تشاد  دهاوخن 

.تشاد دنهاوخ  ار  رگیدکی  هب  عوجر  قح  هیقب ، یارب  طقف  کلام  ای  هدننکادیپ  باستحا و  هلصاح  عفانم  اب  یرادهاگن  جراخم  الا  دشاب و  هدربن  یعافتنا 
هنیفد رد  مجنپ –  باب 

هدام ١٧٣
.دوش یم ادیپ  فداصت  قافتا و  بسح  رب  هدش و  نفد  ییانب  ای  نیمز  رد  هک  تسا  یلام  هنیفد ،

هدام ١٧۴
.تسا هدرک  ادیپ  ار  نآ  هک  تسا  یسک  کلم  دشابن  مولعم  نآ  کلام  هک  یا  هنیفد

هدام ١٧۵
قلعت تیکلام  یعدم  هب  هنیفد  درک ، تباث  ار  نآ  دش و  هنیفد  تیکلام  یعدم  نیمز  کلام  رگا  دهد ، عالطا  کلام  هب  دیاب  دیامن  ادیپ  هنیفد  ریغ ، کلم  رد  یسک  رگا 

.دریگ یم
هدام ١٧۶

.تسا نآ  جرختسم  هب  قلعتم  دوش  فشک  هحابم  یضارا  رد  هک  هنیفد 
هدام ١٧٧

.دیامن تزایح  ار  نآ  هک  تسا  یسک  کلم  دزادنا  یم لحاس  هب  بآ  هک  هچ  نآ  تسا و  هدرک  جارختسا  ار  نآ  هک  تسا  یسک  کلم  دوش  یم جارختسا  ایرد  زا  هک  یرهاوج 
هدام ١٧٨

.دروایب نوریب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  لام  تسا  هدرک  ضارعا  نآ  زا  کلام  هدش و  قرغ  ایرد  رد  هک  یلام 
راکش رد  مشش –  باب 

هدام ١٧٩
.تسا کلمت  بجوم  ندرک ، راکش 

هدام ١٨٠
.دوش یمن کلمت  بجوم  دشاب  نآ  رد  تیکلام  تمالع  هک  یرگید  تاناویح  یلها و  تاناویح  راکش 

هدام ١٨١
رتوبک جرب  رد  هک  رتوبک  مکح  تسا  روط  نیمه  .تسا  صخش  نآ  کلم  دنوش  یم عمج  نآ  رد  هک  یلسع  روبنز  دنک  هیهت  لسع  روبنز  یارب  یلحم  ای  ودنک  یسک  رگا 

.دوش عمج 
هدام ١٨٢

.دش دهاوخ  نیعم  هصوصخم  تاماظن  بجوم  هب  راکش  هب  عجار  رگید  تاررقم 
یلک روط  هب  تادهعت  دوقع و  رد  لوا –  باب 

هدام ١٨٣
.دشاب اه  نآ لوبق  دروم  دنیامن و  یرما  رب  دهعت  رگید  رفن  دنچ  ای  کی  لباقم  رد  رفن  دنچ  ای  کی  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  دقع 

تالماعم دوقع و  ماسقا  رد  لوا –  لصف 
هدام ١٨۴

.قلعم زجنم و  یرایخ ، زیاج ، مزال ، دنوش : یم مسقنم  لیذ  ماسقا  هب  تالماعم  دوقع و 
هدام ١٨۵

.هنیعم دراوم  رد  رگم  دشاب  هتشادن  ار  نآ  خسف  قح  هلماعم ، نیفرط  زا  کی  چیه  هک  تسا  نآ  مزال  دقع 
هدام ١٨۶

.دنک خسف  ار  نآ  دهاوخب  یتقو  ره  دناوتب  نیفرط  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  زیاج  دقع 
هدام ١٨٧

.زیاج رگید  فرط  هب  تبسن  دشاب و  مزال  فرط  کی  هب  تبسن  هک  تسا  نکمم  دقع 
هدام ١٨٨

.دشاب خسف  رایتخا  یثلاث  یارب  ای  اه  نآ زا  یکی  ای  نیفرط  یارب  هک  تسا  نآ  یرایخ  دقع 
هدام ١٨٩

.دوب دهاوخ  قلعم  الاو  دشابن  یرگید  رما  هب  فوقوم  ءاشنا ، بسح  رب  نآ  ریثأت  هک  تسا  نآ  زجنم  دقع 
هلماعم تحص  یارب  یساسا  طیارش  رد  مود –  لصف 

هدام ١٩٠
: تسا یساسا  لیذ  طیارش  هلماعم  ره  تحص  یارب 

ه نآ یاضر  نیفرط و  دصق  - ١
نیفرط تیلها  - ٢

.دشاب هلماعم  دروم  هک  نیعم  عوضوم  - ٣
هلماعم تهج  تیعورشم  - ۴

ه نآ یاضر  نیفرط و  دصق  رد  لوا –  ثحبم 
هدام ١٩١
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.دنک دصق  رب  تلالد  هک  یزیچ  هب  ندوب  نورقم  طرش  هب  ءاشنا  دصق  هب  دوش  یم ققحم  دقع 
هدام ١٩٢

.تسا یفاک  دشاب  اضر  دصق و  نیبم  هک  هراشا  دشابن ، نکمم  ظفلت  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  یارب  هک  یدراوم  رد 
هدام ١٩٣

.دشاب هدرک  ءانثتسا  نوناق  هک  یدراوم  رد  رگم  ددرگ  لصاح  ضابقا  ضبق و  لثم  دشاب  اضر  دصق و  نیبم  هک  یلمع  ی  هلیسو هب  تسا  نکمم  هلماعم  ءاشنا 
هدام ١٩۴

فرط هک  دنک  لوبق  ار  یدقع  نامه  نیفرط ، دحا  هک  یوحن  هب  دشاب  قفاوم  دیاب  دنیامن  یم هلماعم  ءاشنا  نآ ، ی  هلیسو هب  نیلماعتم  هک  رگید  لامعا  تاراشا و  ظافلا و 
.دوب دهاوخ  لطاب  هلماعم  الاو  تسا  هتشاد  ار  نآ  ءاشنا  دصق  رگید 

هدام ١٩۵
.تسا لطاب  دصق  نادقف  ی  هطساو هب  هلماعم  نآ  دیامن  هلماعم  باوخ  رد  ای  یشوهیب  ای  یتسم  لاح  رد  یسک  رگا 

هدام ١٩۶
کلذ عم دوش  تباث  نآ  فالخ  دعب ، ای  دیامن  حیرصت  ار  نآ  فالخ  دقع ، عقوم  رد  هک  نیا  رگم  تسا  بوسحم  صخش  نآ  دوخ  یارب  هلماعم  نآ  دنک  یم هلماعم  هک  یسک 

.دیامنب یثلاث  صخش  عفن  هب  مه  یدهعت  دنک  یم دوخ  یارب  صخش  هک  هلماعم  نمض  رد  تسا  نکمم 
هدام ١٩٧

.دوب دهاوخ  نیع  بحاص  یارب  هلماعم  نآ  دشاب ، ریغ  هب  قلعتم  نیع  هلماعم ، نمثم  ای  نمث  هک  یتروص  رد 
هدام ١٩٨

.دروآ لمع  هب  ار  مادقا  نیا  نیلماعتم ، فرط  زا  تلاکو  هب  رفن  کی  هک  تسا  نکمم  زین  دیامنب و  مادقا  ریغ  زا  تلاکو  هب  اه  نآ زا  یکی  ای  نیفرط  تسا  نکمم 
هدام ١٩٩

.تسین هلماعم  ذوفن  بجوم  هارکا ، ای  هابتشا  ی  هجیتن رد  لصاح  یاضر 
هدام ٢٠٠

.دشاب هلماعم  عوضوم  دوخ  هب  طوبرم  هک  تسا  هلماعم  ذوفن  مدع  بجوم  یتقو  هابتشا 
هدام ٢٠١

.دشاب هدوب  دقع  هدمع  تلع  فرط ، تیصخش  هک  یدراوم  رد  رگم  دروآ  یمن دراو  یللخ  هلماعم  تحص  هب  فرط ، صخش  رد  هابتشا 
هدام ٢٠٢

رد .دشابن  لمحت  لباق  ًاتداع  هک  یوحن  هب  دنک  دیدهت  دوخ  یوربآ  ای  لام  ای  ناج  هب  تبسن  ار  وا  هدوب و  یروعش  اب  صخش  رد  رثؤم  هک  دوش  یم لصاح  یلامعا  هب  هارکا 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  صخش  ندوب  نز  ای  درم  قالخا و  تیصخش و  نس و  زیمآ  هارکا لامعا  دروم 

هدام ٢٠٣
.دوش عقاو  نیلماعتم  زا  ریغ  یجراخ  صخش  فرط  زا  هچ  رگا  تسا  هلماعم  ذوفن  مدع  بجوم  هارکا 

هدام ٢٠۴
هجرد یکیدزن  صیخشت  هدام  نیا  دروم  رد  .تسا  هارکا  بجوم  دالوا  ءابآ و  هجوز و  جوز و  لیبق  زا  وا  کیدزن  ماوقا  یوربآ  ای  ناج  ای  سفن  رد  هلماعم  فرط  دیدهت 

.تسا فرع  رظن  هب  هتسب  هارکا  ندوب  رثؤم  یارب 
هدام ٢٠۵

، تقشم نودب  هک  نیا  رب  دشاب  رداق  روبزم  صخش  دوخ  ای  دراذگ و  ارجا  عقوم  هب  ار  دوخ  دیدهت  دناوت  یمن هدننکدیدهت  هک  دنادب  تسا  هدش  دیدهت  هک  یصخش  هاگ  ره 
.دوش یمن بوسحم  هرکم  صخش ، نآ  دزاسن  عقاو  ار  هلماعم  دنک و  عفد  دوخ  زا  ار  هارکا 

هدام ٢٠۶
.دوب دهاوخ  ربتعم  یرارطضا  ی  هلماعم هدشن و  بوسحم  هرکم  دنک  هلماعم  هب  مادقا  رارطضا ، ی  هجیتن رد  یسک  رگا 

هدام ٢٠٧
.دوش یمن بوسحم  هارکا  ینوناق ، ی  هحلاص تاماقم  مکح  هب  هلماعم  ءاشنا  هب  صخش  ندش  مزلم 

هدام ٢٠٨
.دوش یمن بوسحم  هارکا  دشاب  هدش  یدیدهت  سک ، نآ  فرط  زا  هک  نآ  نودب  یسک  زا  فوخ  درجم 

هدام ٢٠٩
.تسا هلماعم  ذوفن  بجوم  هارکا  عفر  زا  دعب  هلماعم  یاضما 

نیفرط تیلها  رد  مود –  ثحبم 
هدام ٢١٠

.دنشاب هتشاد  تیلها  هلماعم  یارب  دیاب  نیلماعتم 
هدام ٢١١

.دنشاب دیشر  لقاع و  غلاب و  دیاب  دنوش  بوسحم  لها  نیلماعتم ، هک  نیا  یارب 
هدام ٢١٢

.تسا لطاب  تیلها  مدع  ی  هطساو هب  دنتسین  دیشر  ای  لقاع  ای  غلاب  هک  یصاخشا  اب  هلماعم 
هدام ٢١٣

.تسین ذفان  نیروجحم  هلماعم 
هلماعم دروم  رد  موس –  ثحبم 

هدام ٢١۴
.دننک یم ار  نآ  یافیا  ای  میلست  دهعت  نیلماعتم ، زا  کی  ره  هک  دشاب  یلمع  ای  لام  دیاب  هلماعم  دروم 

www.takbook.com



هدام ٢١۵
.دشاب عورشم  ییالقع  تعفنم  نمضتم  هتشاد و  تیلام  دیاب  هلماعم  دروم 

هدام ٢١۶
.تسا یفاک  نآ  هب  یلامجا  ملع  هک  هصاخ  دراوم  رد  رگم  دشابن  مهبم  دیاب  هلماعم  دروم 

هلماعم تهج  رد  مراهچ –  ثحبم 
هدام ٢١٧

.تسا لطاب  هلماعم  الاو  دشاب  عورشم  دیاب  دشاب ، هدش  حیرصت  رگا  یلو  دوش  حیرصت  نآ  تهج  هک  تسین  مزال  هلماعم  رد 
هدام ٢١٨

.تسا لطاب  هلماعم  نآ  هدش ، ماجنا  یروص  روط  هب  نید  زا  رارف  دصق  اب  هلماعم  هک  دوش  مولعم  هاگ  ره 
هدام ٢١٨

فیقوت رارق  دناوت  یم هاگداد  دراد ، ار  دوخ  لاوما  شورف  دصق  نید ، زا  رارف  یارب  نویدم  هک  دیامن  هماقا  لیالد  هداد  تساوخداد  هاگداد  هب  راکبلط  هاگ  ره  ررکم – 
.تشاد دهاوخن  ار  لاوما  شورف  قح  هاگداد  ی  هزاجا نودب  تروص  نیا  رد  هک  دیامن ، رداص  وا  یهدب  نازیم  هب  ار  یو  لاوما 

تالماعم رثا  رد  موس –  لصف 
یمومع دعاوق  رد  لوا –  ثحبم 

هدام ٢١٩
.دوش خسف  ینوناق  تلع  هب  ای  هلاقا  نیفرط  یاضر  هب  هک  نیا  رگم  تسا  عابتالا  مزال اه  نآ ماقم  مئاق نیلماعتم و  نیب  دشاب ، هدش  عقاو  نوناق  قبط  رب  هک  یدوقع 

هدام ٢٢٠
بجوم هب  ای  تداع  فرع و  بجوم  هب  هک  مه  یجیاتن  ی  هیلک هب  نیلماعتم  هکلب  دیامن  یم مزلم  تسا  هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  یزیچ  یارجا  هب  ار  نیلماعتم  طقف  هن  دوقع 

.دنشاب یم مزلم  دوش  یم لصاح  دقع  زا  نوناق 
هدام ٢٢١

هک نیا  رب  طورشم  تسا  لباقم  فرط  تراسخ  لوئسم  فلخت ، تروص  رد  دنک ، یراددوخ  یرما  ماجنا  زا  هک  دیامن  دهعت  ای  دنکب  ار  یرما  هب  مادقا  دهعت  یسک  رگا 
.دشاب نامض  بجوم  نوناق ، بسحرب  ای  دشاب و  حیرصت  ی  هلزنم هب  ًافرع  دهعت ، ای  هدش و  حیرصت  تراسخ  ناربج 

هدام ٢٢٢
هب ار  فلختم  دهد و  ماجنا  ار  لمع  وا  دوخ  هک  دهد  هزاجا  تسا  هدش  وا  عفن  هب  دهعت  هک  یسک  هب  دناوت  یم مکاح  قوف ، ی  هدام تیاعر  اب  دهعت  یافیا  مدع  تروص  رد 

.دیامن موکحم  نآ  جراخم  ی  هیدأت
هدام ٢٢٣

.دوش مولعم  نآ  داسف  هک  نیا  رگم  تسا  تحص  رب  لومحم  دشاب  هدش  عقاو  هک  هلماعم  ره 
هدام ٢٢۴

.هیفرع یناعم  رب  تسا  لومحم  دوقع  ظافلا 
هدام ٢٢۵

.تسا دقع  رد  رکذ  ی  هلزنم هب  دشاب  نآ  هب  فرصنم  مه ، حیرصت  نودب  دقع  هک  یروط  هب  تداع  فرع و  رد  یرما  ندوب  فراعتم 
تادهعت یارجا  مدع  زا  هلصاح  تاراسخ  رد  مود –  ثحبم 

هدام ٢٢۶
تدم هدش و  ررقم  ینیعم  تدم  دهعت  یافیا  یارب  هک  نیا  رگم  دیامن  تراسخ  یاعدا  دناوت  یمن رگید  فرط  نیلماعتم ، زا  یکی  فرط  زا  تادهعت  یافیا  مدع  دروم  رد 

هک دیامن  تباث  هدوب و  وا  اب  ماجنا  عقوم  رایتخا  هک  دیامن  تراسخ  یاعدا  دناوت  یم یتقو  فرط ، هدوبن ، ررقم  یتدم  دهعت ، یافیا  یارب  رگا  دشاب و  هدش  یضقنم  روبزم 
.تسا هدرک  هبلاطم  ار  دهعت  ماجنا 

هدام ٢٢٧
وا هب  طوبرم  ناوت  یمن هک  تسا  هدوب  یجراخ  تلع  ی  هطساو هب  ماجنا ، مدع  هک  دیامن  تباث  دناوتن  هک  دوش  یم تراسخ  هیدأت  هب  موکحم  یتقو  دهعت  ماجنا  زا  فلختم 

.دومن
هدام ٢٢٨

موکحم نید  هیدأت  رد  ریخأت  زا  هلصاح  تراسخ  ناربج  هب  ار  نویدم  ی ٢٢١  هدام تیاعر  اب  دناوت  یم مکاح  دشاب ، یدقن  هجو  ی  هیدأت دهعت ، عوضوم  هک  یتروص  رد 
.دیامن

هدام ٢٢٩
.دوب دهاوخن  تراسخ  هیدأت  هب  موکحم  دیآ ، رب  دوخ  دهعت  ی  هدهع زا  دناوتن  تسوا ، رادتقا  ی  هطیح زا  جراخ  نآ  عفد  هک  یا  هثداح ی  هطساو هب  دهعتم  رگا 

هدام ٢٣٠
مزلم هک  هچنآ  زا  رتمک  ای  رتشیب  هب  ار  وا  دناوت  یمن مکاح  دیامن ، هیدأت  تراسخ  ناونع  هب  یغلبم  فلختم  فلخت ، تروص  رد  هک  دشاب  هدش  طرش  هلماعم  نمض  رد  رگا 

.دنک موکحم  تسا  هدش 
ثلاث صاخشا  هب  تبسن  دوقع  رثا  رد  موس –  ثحبم 

هدام ٢٣١
ی ١٩۶. هدام دروم  رد  رگم  تسا  رثؤم  اه  نآ ینوناق  ماقم  مئاق نیلماعتم و  نیفرط  ی  هرابرد طقف  دوقع  تالماعم و 

دوش یم دقع  نمض  رد  هک  یطیارش  نایب  رد  مراهچ –  لصف 
طرش ماسقا  رد  لوا –  ثحبم 

هدام ٢٣٢
: تسین دقع  دسفم  یلو  تسا  لطاب  لیذ  هلصفم  طورش 
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.دشاب رودقم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  یطرش  - ١
.دشابن هدیاف  عفن و  نآ  رد  هک  یطرش  - ٢

.دشاب عورشمان  هک  یطرش  - ٣
هدام ٢٣٣

: تسا دقع  نالطب  بجوم  لطاب و  لیذ  هلصفم  طورش 
دقع یاضتقم  فالخ  طرش  - ١

.دوش نیضوع  هب  لهج  بجوم  نآ  هب  لهج  هک  یلوهجم  طرش  - ٢
هدام ٢٣۴

: تسا مسق  هس  رب  طرش 
تفص طرش  - ١

هجیتن طرش  - ٢
یفن ای  ًاتابثا  لعف  طرش  - ٣

.هلماعم دروم  تیمک  ای  تیفیک  هب  هعجار  طرش  زا  تسا  ترابع  تفص  طرش 
.دوش طرش  جراخ ، رد  یرما  ققحت  هک  تسا  نآ  هجیتن  طرش 

.دوش طرش  یجراخ  صخش  رب  ای  نیلماعتم  زا  یکی  رب  یلعف  هب  مادقا  مدع  ای  مادقا  هک  تسا  نآ  لعف  طرش 
طرش ماکحا  رد  مود –  ثحبم 

هدام ٢٣۵
.تشاد دهاوخ  خسف  رایخ  تسا  هدش  وا  عفن  هب  طرش  هک  یسک  تسین  دوجوم  تفص  نآ  دوش  مولعم  دشاب و  تفص  طرش  تسا ، هدش  دقع  نمض  رد  هک  یطرش  هاگ  ره 

هدام ٢٣۶
.دوش یم لصاح  طارتشا ، سفن  هب  هجیتن  نآ  دشابن  یصاخ  ببس  هب  فوقوم  هجیتن ، نآ  لوصح  هک  یتروص  رد  هجیتن ، طرش 

هدام ٢٣٧
هلماعم فرط  فلخت ، تروص  رد  دروایب و  اج  هب  ار  نآ  دیاب  تسا  هدش  طرش  ماجنا  هب  مزتلم  هک  یسک  ًایفن ، ای  ًاتابثا  دشاب  لعف  طرش  دقع ، نمض  رد  طرش  هاگره 

.دیامنب طرش  یافو  هب  رابجا  یاضاقت  هدومن  عوجر  مکاح  هب  دناوت  یم
هدام ٢٣٨

مزتلم جرخ  هب  دناوت  یم مکاح  دشاب ، رودقم  یرگید  صخش  هلیسو  هب  نآ  ماجنا  یلو  رودقمریغ  نآ  ماجنا هب  مزتلم  رابجا  دوش و  طرش  دقع  نمض  رد  یلعف  هاگ  ره 
.دنک مهارف  ار  لعف  نآ  ماجنا  تابجوم 

هدام ٢٣٩
لباقم فرط  دزاس  عقاو  وا  بناج  زا  دناوتب  یرگید  هک  دشابن  یلامعا  هلمج  زا  مه  طورشم  لعف  دشابن و  نکمم  طورشم  لعف  ماجنا  یارب  هیلع  طورشم رابجا  هاگ  ره 

.تشاد دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح 
هدام ٢۴٠

رگم تشاد  دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  رایتخا  تسا  هدش  وا  عفن  رب  طرش  هک  یسک  تسا  هدوب  عنتمم  دقعلا  نیح هک  دوش  مولعم  ای  دوش  عنتمم  طرش ، ماجنا  دقع ، زا  دعب  رگا 
.دشاب هل  طورشم لعف  هب  دنتسم  عانتما ، هکنیا 

هدام ٢۴١
.دهدب نماض  ای  نهر  دوش  یم همذلا  لوغشم هلماعم ، هطساو  هب  هک  هچنآ  یارب  نیلماعتم  زا  یکی  هک  دوش  طرش  هلماعم ، رد  تسا  نکمم 

هدام ٢۴٢
قح هن  تشاد  دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  رایتخا  هل  طورشم دوش  بویعم  ای  فلت  لام  نآ  دهد و  نهر  ار  نیعم  لام  هیلع  طورشم هک  دشاب  هدش  طرش  دقع ، رد  هاگ  ره 

.درادن خسف  رایتخا  رگید  دوش  بویعم  ای  فلت  لام  نآ  تفرگ  نهر  هب  هل  طورشم ار  لام  هک  نآ  زا  دعب  رگا  بیع و  شرا  ای  نهر  ضوع  ی  هبلاطم
هدام ٢۴٣

.تشاد دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  هل  طورشم دریگن  ماجنا  طرش  نیا  دوش و  هداد  ینماض  هک  دشاب  هدش  طرش  دقع ، رد  هاگ  ره 
هدام ٢۴۴

طرش نکیل  دشاب  هدشن  دیق  هلماعمرد  طرش  نیا  هک  تسا  نآ  لثم  تروص  نیا  رد  دنک  رظن  فرص  طرش  نآ  هب  لمع  زا  دناوت  یم هدش  وا  عفن  هب  طرش  هک  هلماعم  فرط 
.تسین طاقسا  لباق  هجیتن 

هدام ٢۴۵
.دیامن طرش  طاقسا  رب  تلالد  هک  یلمع  ینعی  لعف  هب  ای  دشاب  ظفل  هب  تسا  نکمم  طرش ، زا  لصاح  قح  طاقسا 

هدام ٢۴۶
تسا هدوب  طرش  نآ  ماجنا  هب  مزلم  هک  یسک  رگا  دوش و  یم لطاب  تسا  هدش  نآ  نمض  رد  هک  یطرش  دروخب  مه  هب  خسف  ای  هلاقا  ی  هطساو هب  هلماعم  هک  یتروص  رد 

.دریگب هل  طورشم زا  ار  وا  ضوع  دناوت  یم دشاب  هدرک  طرش  هب  لمع 
یلوضف تالماعم  ای  تسا  ریغ  لام  نآ  عوضوم  هک  یتالماعم  رد  مجنپ –  لصف 

هدام ٢۴٧
عوقو زا  سپ  وا  ماقم  مئاق ای  کلام  رگا  یلو  دشاب  یضار  ًانطاب  لام  بحاص  هک  نیا  ولو  تسین  ذفان  تلاکو ، ای  تیاصو  ای  تیالو  ناونع  هب  زج  ریغ ، لام  هب  هلماعم 

.دوش یم ذفان  حیحص و  هلماعم ، تروص  نیا  رد  دومن  هزاجا  ار  نآ  هلماعم 
هدام ٢۴٨

.دیامن دقع  یاضما  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  ظفل  هب  دوش  یم لصاح  یلوضف  هلماعم  هب  تبسن  کلام  ی  هزاجا
هدام ٢۴٩
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.دوش یمن بوسحم  هزاجا  دقع ، سلجم  رد  روضح  اب  ولو  کلام  توکس 
هدام ٢۵٠

.درادن یرثا  الاو  دشابن  در  هب  قوبسم  هک  تسا  رثؤم  یتروص  رد  هزاجا 
هدام ٢۵١

.دیامن نآ  هب  یاضر  مدع  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  ظفل  ره  هب  دوش  یم لصاح  یلوضف  ی  هلماعم در 
هدام ٢۵٢

.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  هیلاراشم  دشاب  لیصا  فرط  ررضت  بجوم  ریخأت  رگا  .دشاب  یروف  در  ای  هزاجا  تسین  مزال 
هدام ٢۵٣

.تسا ثراو  اب  در ، ای  هزاجا  دیامن  توف  در  ای  هزاجا  زا  لبق  کلام  رگا  یلوضف  ی  هلماعم رد 
هدام ٢۵۴

هقباس ی  هلماعم ذوفن  بجوم  کلمت  فرص  دوش ، لقتنم  یلوضف  ی  هدننک هلماعم هب  احنا  زا  یوحن  هب  لام ، نآ  دعب  دیامن و  هلماعم  ریغ  لام  هب  تبسن  یسک  هاگ  ره 
.دوب دهاوخن 

هدام ٢۵۵
هدننک هلماعم هک  تسا  هدوب  یسک  کلم  ای  تسا  هدوب  هدننک  هلماعم کلم  لام ، نآ  هک  دوش  مولعم  دعب  دیامن و  یلوضف  ناونع  هب  هلماعم  یلام ، هب  تبسن  یسک  هاگ  ره 

.دوب دهاوخ  لطاب  هلماعم  الاو  تسا  لماعم  ی  هزاجا هب  لوکوم  هلماعم  تحص  ذوفن و  تروص  نیا  رد  دیامن  هلماعم  ًاتلاکو  ای  ًاتیالو  وا  لبِق  زا  تسا  هتسناوت  یم
هدام ٢۵۶

، ریغ هب  تبسن  ذفان و  وا  دوخ  هب  تبسن  هلماعم  دنک  لوبق  یرگید  دوخ و  یارب  ار  یلام  لاقتنا  ای  دنک  لقتنم  یدقع  کی  هب  ار  ریغ  لام  دوخ و  لام  یسک  هاگ  ره 
.تسا یلوضف 
هدام ٢۵٧

کلام دوش  عقاو  زین  رگید  هلماعم  دروم  دنک  در  ای  هزاجا  ار  یلوضف  ی  هلماعم کلام ، هک  نیا  زا  لبق  تسا  هدوب  یلوضف  ی  هلماعم عوضوم  هک  یلام  نیع  رگا 
.دوب دهاوخ  لطاب  نآ  رب  قباس  ذفان و  نآ  زا  دعب  تالماعم  درک ، هزاجا  ار  کی  ره  تروص  نیا  رد  .دنک  هزاجا  دهاوخب  هک  ار  تالماعم  زا  کی  ره  دناوت  یم

هدام ٢۵٨
.دوب دهاوخ  رثؤم  دقع  زور  زا  در  ای  هزاجا  نآ ، ضوع  زا  هلصاح  عفانم  هب  تبسن  نینچمه  تسا و  هدوب  یلوضف  ی  هلماعم دروم  هک  یلام  عفانم  هب  تبسن 

هدام ٢۵٩
عفانم نیع و  نماض  فرصتم ، دنکن ، هزاجا  ار  هلماعم  نآ  کلام ، دشاب و  هداد  لماعتم  فرصت  هب  تسا  هدوب  هلماعم  عوضوم  هک  ار  یلام  یلوضف ، لماعم  هاگ  ره 

.تسا
هدام ٢۶٠

زین ار  ضوع  ضبق  هلماعم ، هزاجا  اب  کلام  دشاب و  هتشاد  دوخ  دزن  رد  هتفرگ و  تسا  هدوب  هلماعم  عوضوم  هک  ار  یلام  ضوع  یلوضف ، لماعم  هک  یتروص  رد 
.تشاد دهاوخن  رگید  فرط  هب  عوجر  قح  رگید  دنک  هزاجا 

هدام ٢۶١
هدوب وا  فرصت  رد  هک  یتدم  عفانم  لام و  لصا  هب  تبسن  یرتشم  درکن  هزاجا  ار  هلماعم  کلام ، هاگ  ره  دوش  هداد  یرتشم  فرصت  هب  یلوضف  عیبم  هک  یتروص  رد 

.دشاب هدش  ثداح  یرتشم ، فرصت  تدم  رد  هک  یبیع  ره  هب  تبسن  تسا  نینچمه  دشاب و  هدرکن  افیتسا  ار  عفانم  هچ  رگا  تسا  نماض 
هدام ٢۶٢

.دنک عوجر  یلوضف  عیاب  هب  ًاتمیق  ای  ًالثم  ای  ًانیع  نمث ، دادرتسا  یارب  هک  دراد  قح  یرتشم  لبق ، ی  هدام دروم  رد 
هدام ٢۶٣

رد دنک و  عوجر  یلوضف  عیاب  هب  تامارغ  ی  هیلک نمث و  یارب  هک  دراد  قح  دشاب  لهاج  نآ  ندوب  یلوضف  رب  مه  یرتشم  دنکن و  هزاجا  ار  هلماعم  کلام ، هاگ  ره 
.تشاد دهاوخ  ار  نمث  یارب  عوجر  قح  طقف  ندوب ، ملاع  تروص 

تادهعت طوقس  رد  مشش –  لصف 
هدام ٢۶۴

: دوش یم طقاس  لیذ  قرط  زا  یکی  هب  تادهعت 
دهع هب  یافو  ی  هلیسو هب  - ١

هلاقا ی  هلیسو هب  - ٢
ءاربا ی  هلیسو هب  - ٣

دهعت لیدبت  ی  هلیسو هب  - ۴
رتاهت ی  هلیسو هب  - ۵

همذلا یفام تیکلام  ی  هلیسو هب  - ۶
دهع هب  یافو  رد  لوا –  ثحبم 

هدام ٢۶۵
.دنک دادرتسا  دناوت  یم دشاب  زیچ  نآ  ضورقم  هک  نیا  نودب  دهدب  یرگید  هب  یزیچ  یسک  رگا  نیاربانب  تسا  عربت  مدع  رد  رهاظ ، دهدب  یرگید  هب  یلام  سک  ره 

هدام ٢۶۶
.دوب دهاوخن  عومسم  وا  دادرتسا  یوعد  دیامن  افیا  ار  نآ  دوخ  لیم  هب  دهعتم  رگا  دشاب  یمن هبلاطم  قح  ًانوناق  هلدهعتم ، یارب  هک  یتادهعت  دروم  رد 

هدام ٢۶٧
هعجارم قح  دشاب  نذا  اب  رگا  دنک  یم ادا  ار  یرگید  نید  هک  یسک  نکیلو  دشاب  هتشادن  هزاجا  نویدم  فرط  زا  هچ  رگا  تسا  زیاج  مه  نویدم  ریغ  بناج  زا  نید  یافیا 

.درادن عوجر  قح  الاو  دراد  وا  هب 
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هدام ٢۶٨
.هلدهعتم تیاضر  اب  رگم  تسین  نکمم  یرگید  ی  هلیسو هب  دشاب  هدش  طرش  دهعتم  صخش  ترشابم  هک  یتروص  رد  یلعف  ماجنا 

هدام ٢۶٩
.دشاب هتشاد  تیلها  مه  ًاصخش  دشاب و  کلام  فرط  زا  نوذأم  ای  کلام و  دهد ، یم هک  ار  یزیچ  دهعتم ، هک  دوش  یم ققحم  یتقو  دهع  هب یافو 

هدام ٢٧٠
هک نیا  رگم  دهاوخب  هلدهعتم  زا  ار  نآ  دادرتسا  هدوبن  نآ  کلام  هیدأت ، نیح  رد  هک  نیا  ناونع  هب  دناوت  یمن رگید  دیامن  هیدأت  یلام  دهع ، هب  یافو  ماقم  رد  دهعتم  رگا 

.دشاب هتشاد  هیدأت  رد  نذا  هک  نیا  نودب  هدوب ، وا  دی  رد  ینوناق  زوجم  اب  ریغ و  لام  هک  دنک  تباث 
هدام ٢٧١

.دراد ضبق  قح  ًانوناق  هک  یسک  هب  ای  ددرگ  هیدأت  دراد  تلاکو  وا  فرط  زا  هک  یسک  هب  ای  نیاد  صخش  هب  دیاب  نید 
هدام ٢٧٢

.دوش یضار  نیاد  هک  تسا  حیحص  یتقو  قوف  ی  هدام رد  روکذم  صاخشا  ریغ  هب  هیدأت 
هدام ٢٧٣

تسا نکمم  هک  یتراسخ  لوئسم  مادقا ، نیا  خیرات  زا  دوش و  یم یرب  وا  ماقم  مئاق ای  مکاح  هب  نآ  نداد  فرصت  ی  هلیسو هب دهعتم  دنک  عانتما  نآ  لوبق  زا  قح  بحاص  رگا 
.دوب دهاوخن  دیآ  دراو  قح  عوضوم  هب 

هدام ٢٧۴
.دوب دهاوخن  ربتعم  وا  هجو  رد  هیدأت  دشاب  هتشادن  ضبق  تیلها  هلدهعتم  رگا 

هدام ٢٧۵
.دشاب دهعت  عوضوم  زا  رتشیب  ای  لداعم  ًاتمیق  ئش ، نآ  هچ  رگا  دیامن  لوبق  تسا  دهعت  عوضوم  هک  هچ  نآ  ریغ  هب  یرگید  زیچ  هک  دومن  روبجم  ناوت  یمن ار  هلدهعتم 

هدام ٢٧۶
.دیامن هیدأت  دهع  هب  یافو  ماقم  رد  تسا  هدش  نآ  رد  فرصت  زا  عونمم  مکاح  فرط  زا  هک  ار  یلام  دناوت  یمن نویدم 

هدام ٢٧٧
.دهد طاسقا  رارق  ای  هلداع  تلهم  نویدم ، تیعضو  هب  رظن  دناوت  یم مکاح  یلو  دیامن  دهعت  عوضوم  زا  یتمسق  لوبق  هب  روبجم  ار  هلدهعتم  دناوت  یمن دهعتم 

هدام ٢٧٨
، دشاب هتشاد  ناصقن  رسک و  هچ  رگا  دوش  یم دهعتم  تئارب  بجوم  دراد  میلست  نیح  هک  یتیعضو  رد  شبحاص  هب  نآ  میلست  دشاب ، ینیعم  نیع  دهعت  عوضوم  رگا 

لجا یاضقنا  اب  دهعتم  رگا  یلو  .تسا  هدش  حیرصت  نوناق  نیا  رد  هک  یدراوم  رد  رگم  دشاب ، هدشن  یشان  دهعتم  طیرفت  یدعت و  زا  ناصقن  رسک و  هک  نیا  رب  طورشم 
.دشابن دهعتم  صخش  ریصقت  هب  طوبرم  ناصقن ، رسک و  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  ناصقن  رسک و  ره  لوئسم  دشاب  هدومن  میلست  رد  ریخأت  هبلاطم ، و 

هدام ٢٧٩
دناوت یمن تسا  بوسحم  بویعم  ًافرع  هک  مه  یدرف  زا  نکیل  دنک ، افیا  نآ  یالعا  درف  زا  هک  تسین  روبجم  دهعتم  دشاب  یلک  هدوبن و  یصخش  نیع  دهعت  عوضوم  رگا 

.دهدب
هدام ٢٨٠

.دیامن اضتقا  یرگید  بیترت  تداع ، فرع و  ای  دشاب  یصوصخم  دادرارق  نیلماعتم  نیب  هک  نیا  رگم  دیآ  لمع  هب  هدش  عقاو  دقع  هک  یلحم  رد  دیاب  دهعت  ماجنا 
هدام ٢٨١

.دشاب هدش  فالخ  طرش  هک  نیا  رگم  تسا  نویدم  ی  هدهع هب هیدأت  جراخم 
هدام ٢٨٢

.دشاب یم نویدم  اب  تسا  نید  مادک  تباب  زا  هیدأت  هک  نیا  صیخشت  دشاب ، هتشاد  هددعتم  نوید  رفن  کی  هب  یسک  رگا 
هلاقا رد  مود –  ثحبم 

هدام ٢٨٣
.دننک خسافت  هلاقا و  ار  نآ  یضارت  هب  دنناوت  یم نیفرط  هلماعم ، زا  دعب 

هدام ٢٨۴
.دنک هلماعم  ندز  مه  هب  رب  تلالد  هک  دوش  یم عقاو  یلعف  ای  ظفل  ره  هب  هلاقا 

هدام ٢٨۵
.نآ دروم  زا  یرادقم  طقف  ای  دوش  عقاو  هلماعم  مامت  تسا  نکمم  هلاقا  عوضوم 

هدام ٢٨۶
هداد ندوب  یمیق تروص  رد  نآ  تمیق  ندوب و  یلثم  تروص  رد  نآ  لثم  تسا ، هدش  فلت  هک  یزیچ  نآ  یاج  هب  تروص  نیا  رد  تسین  هلاقا  عنام  نیضوع ، زا  یکی  فلت 

.دوش یم
هدام ٢٨٧

لام هلصتم  تاامن  یلو  تسا  هدش  کلام  دقع  ی  هطساو هب  هک  تسا  یسک  لام  دوش  یم ثداح  هلماعم  دروم  رد  هلاقا  نامز  ات  دقع  نامز  زا  هک  هلصفنم  عفانم  تاامن و 
.دوش یم کلام  هلاقا ، ی  هجیتن رد  هک  تسا  یسک 

هدام ٢٨٨
قحتسم تسا  هدش  دایز  وا  لمع  ببس  هب  هک  یتمیق  رادقم  هب  هلاقا  نیح  رد  دوش ، نآ  تمیق  دایدزا  بجوم  هک  دنک  یتافرصت  هلماعم  دروم  رد  دقع  زا  دعب  کلام ، رگا 

.دوب دهاوخ 
ربا رد  موس –  ثحبم 

هدام ٢٨٩
.دیامن رظن  فرص  رایتخا  هب  دوخ  قح  زا  نئاد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  اربا 
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هدام ٢٩٠
.دشاب هتشاد  تیلها  اربا  یارب  هلدهعتم  هک  دوش  یم دهعت  طوقس  بجوم  یتقو  اربا 

هدام ٢٩١
.تسا حیحص  نید  زا  تیم  ی  همذ یاربا 

دهعت لیدبت  رد  مراهچ –  ثحبم 
هدام ٢٩٢

: دوش یم لصاح  لیذ  دراوم  رد  دهعت  لیدبت 
دهعت هب  تبسن  دهعتم  تروص  نیا  رد  دنیامن  یضارت  بابسا ، زا  یببس  هب  دوش  یم نآ  ماقم  مئاق هک  یدیدج  دهعت  هب  یلصا  دهعت  لیدبت  هب  هلدهعتم  دهعتم و  هک  یتقو  - ١

.دوش یم یرب  یلصا 
.دیامن ادا  ار  دهعتم  نید  هک  دنک  لوبق  هلدهعتم  تیاضر  اب  یثلاث  صخش  هک  یتقو  - ٢

.دیامن لقتنم  رگید  یسک  هب  ار  دهعتم  ی  همذلا یفام هلدهعتم  هک  یتقو  - ٣
هدام ٢٩٣

.دنشاب هدرک  طرش  ًاتحارص  ار  نآ  هلماعم  نیفرط  هک  نیا  رگم  تفرگ  دهاوخن  قلعت  قحال  دهعت  هب  قباس  دهعت  تانیمضت  دهعت ، لیدبت  رد 
رتاهت رد  مجنپ –  ثحبم 

هدام ٢٩۴
.دوش یم لصاح  رتاهت  تسا  ررقم  لیذ  داوم  رد  هک  یقیرط  هب  رگیدکی  هب  اه  نآ نوید  نیب  دنشاب  نویدم  رگیدکی  لباقم  رد  رفن  ود  یتقو 

هدام ٢٩۵
نویدم دحاو  نآ  رد  رگیدکی  لباقم  رد  رفن  ود  هک  نیا  ضحم  هب  نیاربانب  .ددرگ  یم لصاح  دنیامن  یضارت  عوضوم  نیا  رد  نیفرط  هک  نیا  نودب  تسا و  یرهق  رتاهت ،

.دنوش یم یرب  رگیدکی  لباقم  رد  نآ  رادقم  هب  نیفرط  هدش و  فرطرب  رتاهت  روط  هب  دنیامن  یم هلداعم  مه  اب  هک  یا  هزادنا ات  نید  ود  ره  دندش 
هدام ٢٩۶

.ببس فالتخا  هب  ولو  هیدأت  ناکم  نامز و  داحتا  اب  دشاب ، سنج  کی  زا  اه  نآ عوضوم  هک  دوش  یم لصاح  ینید  ود  دروم  رد  طقف  رتاهت 
هدام ٢٩٧

.دش دهاوخن  نماض  ی  همذ غارف  بجوم  دوش ، نویدم  هنع  نومضم هب  هل  نومضم نامض ، زا  دعب  رگا 
هدام ٢٩٨

زا یوحن  هب  ای  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  ضرق  عوضوم  لقن  هب  طوبرم  جراخم  ی  هیدأت اب  هک  دوش  یم لصاح  یتقو  رتاهت  دشاب  فلتخم  نینید ، هیدأت  لحم  طقف  رگا 
.دنیامن طقاس  ار  نیعم  لحم  رد  هیدأت  قح  نیفرط ، احنا ،

هدام ٢٩٩
دشاب و هدش  فیقوت  نوناق  قباطم  نویدم  دزن  رد  یثلاث  صخش  عفن  هب  نید  عوضوم  رگا  نیاربانب  دوب و  دهاوخن  رثؤم  رتاهت  ثلاث ، صاخشا  ی  هتباث قوقح  لباقم  رد 

.دنک عانتما  هدش  فیقوت لام  ی  هیدأت زا  رتاهت ، دانتسا  هب  دناوت  یمن رگید  ددرگ  راکبلط  دوخ  نئاد  زا  فیقوت  نیا  زا  دعب  نویدم 
همذلا یفام تیکلام  مشش –  ثحبم 

هدام ٣٠٠
تبسن هب  وا  نید  ثروم ، توف  زا  سپ  دشاب  نویدم  دوخ  ثروم  هب  یسک  رگا  هک  نیا  لثم  دوش ، یم یرب  وا  ی  همذ ددرگ  دوخ  ی  همذلا یفام کلام  نویدم ، رگا 

.دوش یم طقاس  ثرالا  مهس
دوش یم لصاح  دادرارق  نودب  هک  یتامازلا  رد  مود –  باب 

تایلک رد  لوا –  لصف 
هدام ٣٠١

.دنک میلست  کلام  هب  ار  نآ  هک  تسا  مزلم  دنک  تفایرد  تسا  هدوبن  قحتسم  هک  ار  یزیچ  ًاهابتشا  ای  ًادمع  هک  یسک 
هدام ٣٠٢

.دیامن دادرتسا  تسا  هدرک  ذخا  قح ، نودب  ار  نآ  هک  یسک  زا  دراد  قح  دنک  هیدأت  ار  نید  نآ  تسناد  یم نویدم  ار  دوخ  ًاهابتشا  هک  یسک  رگا 
هدام ٣٠٣

.لهاج ای  دشاب  ملاع  دوخ  قاقحتسا  مدع  هب  هک  نیا  زا  معا  تسا  نآ  عفانم  نیع و  نماض  تسا  هدرک  تفایرد  قح ، ریغ  نِم  ار  یلام  هک  یسک 
هدام ٣٠۴

عبات یلوضف و  هلماعم ، دشاب ، هتخورف  ار  زیچ  نآ  هدوبن و  قحم  عقاو  رد  نکیل  هتسناد  یم قحم  ار  دوخ  تسا  هدرک  تفایرد  قح  ریغ  نِم  ار  یزیچ  هک  یسک  رگا 
.دوب دهاوخ  نآ  هب  هطوبرم  ماکحا 

هدام ٣٠۵
.دوخ قاقحتسا  مدع  هب  فرصتم  ملع  تروص  رد  رگم  دیآ  رب  تسا  هدش  نآ  یرادهاگن  یارب  هک  همزال  جراخم  ی  هدهع زا  دیاب  لام  بحاص  قوف  داوم  دروم  رد 

هدام ٣٠۶
یتروص رد  .دهدب  ار  دوخ  یدصت  نامز  باسح  دیاب  دنک  هرادا  دراد  هزاجا  قح  هک  یسک  ای  کلام  ی  هزاجا نودب  ار  اه  نآ لاثما  روجحم و  ای  بیاغ  لاوما  یسک  رگا 

تلاخد رد  ریخأت  ای  تلاخد  مدع  رگا  یلو  تشاد  دهاوخن  جراخم  ی  هبلاطم قح  تسا  هدوبن  ررض  بجوم  تلاخد  رد  ریخأت  ای  هدوب  رودقم  عقوم ، رد  هزاجا  لیصحت  هک 
.تسا هدوب  مزال  ندرک  هرادا  یارب  هک  دوب  دهاوخ  یجراخم  ذخا  قحتسم  هدننک ، تلاخد دشاب  لام  بحاص  ررض  بجوم 

یرهق نامض  رد  مود –  لصف 
هدام ٣٠٧

: تسا یرهق  نامض  بجوم  لیذ  روما 
.تسا بصغ  مکح  رد  هک  هچ  نآ  بصغ و  - ١
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فالتا - ٢
بیبست - ٣
ءافیتسا - ۴

بصغ رد  لوا –  ثحبم 
هدام ٣٠٨

.تسا بصغ  مکح  رد  مه  زوجم  نودب  ریغ  لام  رب  دی  تابثا  .ناودع  وحن  هب  تسا  ریغ  قح  رب  الیتسا  بصغ ،
هدام ٣٠٩

ای فالتا  تروص  رد  نکیل  دوش  یمن بوسحم  بصاغ  دنک  ادیپ  لام  نآ  رب  طلست  وا  دوخ  هک  نآ  نودب  دوش  عنام  دوخ  لام  رد  فرصت  زا  ار  کلام  یصخش  هاگ  ره 
.دوب دهاوخ  نماض  بیبست 

هدام ٣١٠
.تسا بصاغ  مکح  رد  راک  نآ  خیرات  زا  ددرگ ، رکنم  تسوا  تسد  رد  اه  نآ لاثما  هعیدو و  هب  ای  هیراع  هب  یلام  هک  یسک  رگا 

هدام ٣١١
دیاب دشابن  نکمم  نیع  در  یرگید  تلع  هب  رگا  دهدب و  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  دشاب  هدش  فلت  نیع ، رگا  دیامن و  در  نآ  بحاص  هب  ًانیع  ار  بوصغم  لام  دیاب  بصاغ 

.دهدب ار  نآ  لدب 
هدام ٣١٢

ار نآ  تمیق  نیرخآ  دیاب  دشاب  هداتفا  تیلام  زا  هدوب و  دوجوم  لثم ، رگا  دهدب و  ار  ءادالا  نیح تمیق  دیاب  بصاغ  دوشن  ادیپ  نآ  لثم  هدوب و  یلثم  بوصغم ، لام  هاگ  ره 
.دهدب

هدام ٣١٣
دناوت یم تخرد  ای  حلاصم  بحاص  دنک  سرغ  نیمز  نآ  رد  کلام  نذا  نودب  ار  ریغ  تخرد  ای  دزاسب  ییانب  یرگید  هب  هقلعتم  حلاصم  اب  دوخ  نیمز  رد  یسک  هاگ  ره 

.دنیامن یضارت  تمیق  ذخا  هب  هک  نیا  رگم  دهاوخب  ار  نآ  عزن  ای  علق 
هدام ٣١۴

نیا رد  هک  دشاب  نیع  یتدایز  نآ  هک  نیا  رگم  تشاد  دهاوخن  ار  یدایز  تمیق  ی  هبلاطم قح  بصاغ  دوش ، دایز  بوصغم  لام  تمیق  بصاغ ، لمع  ی  هجیتن رد  رگا 
.تسا بصاغ  دوخ  هب  قلعتم  دیاز  نیع  تروص 

هدام ٣١۵
.دشابن وا  لعف  هب  دنتسم  دنچ  ره  دشاب  هدش  هدراو  بوصغم  لام  هب  وا  فرصت  نامز  رد  هک  تسا  یبیع  صقن و  ره  لوئسم  بصاغ 

هدام ٣١۶
.دشاب لهاج  یلوا  بصاغ  تیبصاغ  هب  هچ  رگا  تسا  نماض  قباس ، بصاغ  لثم  زین  صخش  نآ  دنک  بصغ  بصاغ  زا  ار  بوصغم  لام  یسک  رگا 

هدام ٣١٧
دهاوخب هک  یدعب  نیبصاغ  زا  کی  ره  زا  ای  یلوا  بصاغ  زا  ار  بوصغم  لام  زا  یتمسق  ای  مامت  تمیق  ای  لثم  نیع ، ِندش  فلت  تروص  رد  نیع و  دناوت  یم کلام 

.دنک هبلاطم 
هدام ٣١٨

نآ ریغ  هب  یرگید  بصاغ  هب  رگا  یلو  درادن  رگید  بصاغ  هب  عوجر  قح  صخش  نآ  تسا  هدش  فلت  وا  دی  رد  بوصغم  لام  هک  یبصاغ  هب  دنک  عوجر  کلام  هاگ  ره 
عوجر دوخ  نیقحال  زا  یکی  هب  ای  دنک و  عوجر  تسا  هدش  فلت  وا  دی  رد  لام  هک  یسک  هب  دناوت  یم زین  هیلاراشم  دیامن  عوجر  تسا  هدش  فلت  وا  دی  رد  لام  هک  یسک 

.تسا هدش  فلت  وا  دزن  رد  بوصغم  لام  هک  تسا  رقتسم  یسک  ی  هدهع رب  نامض  یلک  روط  هب  تسا و  هدش  فلت  وا  دی  رد  لام  هک  یسک  هب  دوش  یهتنم  ات  دنک 
هدام ٣١٩

.درادن رگید  نیبصاغ  هب  ذوخأم  ردق  هب  عوجر  قح  دریگب  نیبصاغ  زا  یکی  زا  ار  بوصغم  لام  زا  یتمسق  ای  مامت  کلام ، رگا 
هدام ٣٢٠

نکیل دشاب  هدرکن  تعفنم  یافیتسا  هچ  رگا  تسا  نماض  دوخ  دعبام  دوخ و  فرصت  نامز  عفانم  ی  هزادنا هب  نیبصاغ  زا  کی  ره  بوصغم ، لام  عفانم  هب  تبسن 
.دنک عوجر  وا  فرصت  نامز  هب  تبسن  کی  ره  هب  دناوت  یم تسا  هدمآرب  دوخ  قحال  نیبصاغ  فرصت  نامز  عفانم  ی  هدهع زا  هک  یبصاغ 

هدام ٣٢١
یکی هب  ار  دوخ  قح  رگا  یلو  تشاد  دهاوخن  رگید  نیبصاغ  هب  عوجر  قح  دنک  اربا  بوصغم  لام  تمیق  ای  لثم  هب  تبسن  ار  نیبصاغ  زا  یکی  ی  همذ کلام ، هاگ  ره 

.تسا هدوب  اراد  کلام  هک  دوب  دهاوخ  یقح  نامه  یاراد  دوش و  یم کلام  ماقم  مئاق سک  نآ  دهد  لاقتنا  احنا  زا  یوحن  هب  نانآ  زا 
هدام ٣٢٢

هب تبسن  ار  نیبصاغ  زا  یکی  رگا  نکیل  دوب  دهاوخن  اه  نآ ی  هصح زا  نارگید  ی  همذ یاربا  بجوم  وا  فرصت  نامز  عفانم  هب  تبسن  نیبصاغ  زا  یکی  ی  همذ یاربا 
.تشاد دهاوخن  نیقحال  هب  عوجر  قح  دنک  اربا  نیع ، عفانم 

هدام ٣٢٣
نیع هدرک  عوجر  یرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  هب  قوف  داوم  تاررقم  قبط  رب  دناوت  یم کلام  تسا و  نماض  زین  سک  نآ  درخب  بصاغ  زا  ار  بوصغم  کلم  یسک  رگا 

.دیامن هبلاطم  لاح  ره  رد  ار  نآ  عفانم  نینچمه  لام و  تمیق  ای  لثم  نآ ، ندش  فلت  تروص  رد  و 
هدام ٣٢۴

بصاغ زا  بصاغ  مکح تسا  هتفرگ  اه  نآ زا  کلام  هک  هچ  نآ  رد  رگیدکی  هب  یرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  عوجر  مکح  دشاب  بصغ  هب  مِلاع  یرتشم  هک  یتروص  رد 
.دوب دهاوخ  قوف  تاررقم  عبات  هدوب ،

هدام ٣٢۵
فلت یرتشم  دوخ  دزن  عیبم  هچ  رگا  دنک  عوجر  عیاب  هب  تاراسخ  نمث و  هب  تبسن  دناوت  یم زین  وا  دشاب  هدومن  عوجر  وا  هب  کلام  هدوب و  بصغ  هب  لهاج  یرتشم  رگا 

.تشاد دهاوخن  ار  یرتشم  هب  عوجر  قح  عیاب  دنک  عیاب  هب  عوجر  تمیق ، ای  لثم  هب  تبسن  کلام  رگا  دشاب و  هدش 
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هدام ٣٢۶
تبسن یلو  دنک  عیاب  هب  عوجر  دناوت  یمن هدایز  رادقم  هب  دشاب  نمث  رادقم  رب  هدایز  تسا  هداد  کلام  هب  عیبم  فلت  تروص  رد  بصغ ، رب  مِلاع  یرتشم  هک  یضوع  رگا 

.دراد عوجر  قح  نمث  رادقم  هب 
هدام ٣٢٧

.دوب دهاوخ  یرجم  هدش  رکذ  ًاقوف  هک  بصغ  لام  عیب  هب  هعجار  ماکحا  دشاب  عیب  زا  ریغ  یرگید ، ی  هلماعم هب  بوصغم ، لام  رب  یدایا  بُترت  رگا 
فالتا رد  مود –  ثحبم 

هدام ٣٢٨
ای دشاب  نیع  هک  نیا  زا  معا  دمع و  نودب  ای  دشاب  هدرک  فلت  دمع  یور  زا  هک  نیا  زا  معا  دهدب  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  تسا و  نآ  نماض  دنک  فلت  ار  ریغ  لام  سکره 

.تسا لام  نآ  تمیق  صقن  نماض  دنک  بویعم  ای  صقان  ار  نآ  رگا  تعفنم و 
هدام ٣٢٩

.دیآرب تمیق  ی  هدهع زا  دیاب  دشابن  نکمم  رگاو  دیام  انب  لوا  تروص  لثم  هب  ار  نآ  دیاب  دنک  بارخ  ار  یسک  یانب  ای  هناخ  یسک  رگا 
هدام ٣٣٠

تمیق مامت  دیاب  دشاب ، هتشادن  تمیق  نآ  ی  هتشک رگا  دهدب و  ار  نآ  ی  هتشک هدنز و  تمیق  توافت  دیاب  دشکب ، نآ  بحاص  نذا  نودب  ار  ریغ  هب  قلعتم  ناویح  یسک  رگا 
.تسین نماض  دنک ، صقان  ای  دشکب  سفن  زا  عافد  یارب  رگا  نکیلو  دهدب  ار  ناویح 

بیبست رد  موس –  ثحبم 
هدام ٣٣١

.دیآرب نآ  تمیق  صقن  ی  هدهع زا  دیاب  دشاب  هدش  نآ  بیع  ای  صقن  ببس  رگا  دهدب و  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  دوشب  یلام  فلت  ببس  سک  ره 
هدام ٣٣٢

هک یوحن  هب  دشاب  یوقا  ببس ، هک  نیا  رگم  ببسم  هن  تسا  لوئسم  رشابم  دوشب ، لام  نآ  ندش  فلت  رشابم  یرگید  دنک و  داجیا  ار  یلام  فلت  ببس  رفن  کی  هاگ  ره 
.دشاب وا  هب  دنتسم  فالتا  ًافرع 

هدام ٣٣٣
کلام هک  ددرگ  لصاح  یبیع  هجیتن  رد  یبارخ  هک  نیا  رب  طورشم  دوش  یم دراو  نآ  ندش  بارخ  زا  هک  تسا  یتاراسخ  لوئسم  هناخراک  ای  ترامع  ای  راوید  بحاص 

.تسا هدش  دیلوت  وا  تبظاوم  مدع  زا  ای  هدوب  نآ  رب  علطم 
هدام ٣٣۴

رگا لاح  ره  رد  نکیل  دشاب  هدرک  ریصقت  ناویح  ظفح  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یم دراو  ناویح  نآ  ی  هیحان زا  هک  تسین  یتاراسخ  لوئسم  ناویح  فرصتم  ای  کلام 
.دوب دهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئسم  لمع ، نآ  لعاف  ددرگ  ررض  أشنم  یسک  لمع  ی  هطساو هب  ناویح 

هدام ٣٣۵
وا ی  هحماسم ای  دمع  ی  هجیتن رد  مداصت  هک  دوب  دهاوخ  یفرط  هجوتم  تیلوئسم  اه ، نآ لاثما  لیبموتا و  ود  ای  نهآ  هار راطق  ود  ای  یتشک  ود  نیب  مداصت  تروص  رد 

.دوب دنهاوخ  لوئسم  ود  ره  دنشاب  هدرک  هحماسم  ای  ریصقت  نیفرط ، رگا  دشاب و  هدش  لصاح 
ءافیتسارد مراهچ –  ثحبم 

هدام ٣٣۶
لمع ترجا  قحتسم  لماع ، دشاب  لمع  نآ  یایهم  ًاتداع  صخش  نآ  ای  هدوب و  یترجا  لمع  نآ  یارب  ًافرع  هک  دیامن  یلمع  هب  مادقا  یرگید  رما  بسح  رب  یسک  هاگ  ره 

.تسا هتشاد  عربت  دصق  هک  دوش  مولعم  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  دوخ 

دشاب و هداد  ماجنا  عربت  دصق  مدـع  اب  جوز و  روتـسد  هب  دـشاب ، لثملا  ترجا راک  نآ  یارب  ًافرع  هدوبن و  یو  هدـهع  هب  ًاعرـش  هک  ار  ییاهراک  هجوز  هچنانچ  هرـصبت ـ 
هدام هب  هرـصبت  کی  قاحلا  نوناق  بجومب  یقاحلا   ) .دـیامن یم مکح  نآ  تخادرپ  هب  هبـساحم و  ار  هتفرگ  ماجنا  یاهراک  لثملا  ترجا هاگداد  دوش ، تباث  زین  هاگداد  یارب 

بوصم ١٣٨۵) یندم  نوناق  ( ٣٣۶)
هدام ٣٣٧

رد نذا  هک  دوش  مولعم  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  لثملا  ترجا قحتـسم  لام  بحاص  دـنک ، تعفنم  یافیتسا  ریغ  لام  زا  ینمـض ، ای  حیرـص  نذا  بسح  رب  یـسک  هاگ  ره 
.تسا هدوب  یناجم  عافتنا ،

هفلتخم هنیعم  دوقع  رد  موس –  باب 
عیب رد  لوا –  لصف 

عیب ماکحا  رد  لوا –  ثحبم 
هدام ٣٣٨

.مولعم ضوع  هب  نیع  کیلمت  زا  تسا  ترابع  عیب 
هدام ٣٣٩

.ددرگ عقاو  زین  دتس  داد و  هب  عیب  تسا  نکمم  .دوش  یم عقاو  لوبق  باجیا و  هب  عیب  دقع  نآ ، تمیق  عیبم و  رد  یرتشم  عیاب و  قفاوت  زا  سپ 
هدام ٣۴٠

.دشاب عیب  ینعم  رد  حیرص  دیاب  تارابع  ظافلا و  لوبق ، باجیا و  رد 
هدام ٣۴١

.دوش هداد  رارق  یلجا  نمث ، زا  یتمسق  ای  مامت  ی  هیدأت یارب  ای  عیبم  زا  یتمسق  ای  مامت  میلست  یارب  هک  تسا  نکمم  زین  طورشم و  ای  دشاب  قلطم  تسا  نکمم  عیب 
هدام ٣۴٢

نییعت دشاب و  مولعم  دیاب  عیبم  فصو  سنج و  رادقم و 
.تسا دلب  فرع  عبات  هدهاشم ، ای  تحاسم  ای  عرذ  ای  ددع  ای  لیک  ای  نزو  هب  نآ  رادقم 
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هدام ٣۴٣
.دشاب هدشن  عرذ  ای  لیک  ای  هدشن  هدرمش  عیبم  زونه  هچ  رگا  دوش  یم عقاو  عیب  دوش  هتخورف  نیعم  رادقم  طرش  هب  عیبم  رگا 

هدام ٣۴۴
هیدات ای  عیبم  میلست  یارب  ای  هدشن  رکذ  یطرش  عیب ، دقع  رد  رگا 

یتراجت تالماعم  رد  تراجت  تداع  فرع و  ای  لحم  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  نیا  رگم  تسا  بوسحم  لاح  نمث ، یعطق و  عیب ، دشاب  هتشگن  نیعم  یدعوم  تمیق ،
.دشاب هدشن  یرکذ  عیب  دادرارق  رد  هچ  رگا  دشاب  دوهعم  یدعوم  ای  طرش  دوجو 

هلماعم نیفرط  رد  مود –  ثحبم 
هدام ٣۴۵

.دشاب هتشاد  زین  ار  نمث  ای  عیبم  رد  فرصت  یارب  تیلها  هلماعم ، یارب  ینوناق  تیلها  رب  هوالع  دیاب  یرتشم  عیاب و  زا  کی  ره 
هدام ٣۴۶

.تسین ذفان  هرکم  دقع  دشاب و  نیفرط  یاضر  هب  نورقم  دیاب  عیب  دقع 
هدام ٣۴٧

عفترم ار  دوخ  لهج  هلماعم ، فرط  ولو  رگید  سک  ی  هلیـسو هب  ای  هنیاعم  زا  ریغ  یقیرط  هب  ًاصخـش  هک  نیا  رب  طورـشم  دیامن  شورف  دـیرخ و  دـناوت  یم روک  صخش 
.دیامن

عیبم رد  موس –  ثحبم 
هدام ٣۴٨

نیا رگم  تسا  لطاب  درادن  نآ  میلست  رب  تردق  عیاب ، هک  یزیچ  ای  درادن  ییالقع  تعفنم  ای  تیلام و  هک  یزیچ  ای  تسا و  عونمم  ًانوناق  نآ  شورف  دیرخ و  هک  یزیچ  عیب 
.دشاب میلست  رب  رداق  دوخ  یرتشم ، هک 

هدام ٣۴٩
ددرگ و هفوقوم  لام  یبارخ  هب  رجنم  ای  دور  ءامد  کفـس  میب  هک  یوحن  هب  دوش  فالتخا  دـیلوت  مهیلع ، فوقوم نیب  هک  یدروم  رد  رگم  تسین  حیحـص  فقو ، لاـم  عیب 

.تسا ررقم  فقو ، هب  عجار  ثحبم  رد  هک  یدراوم  رد  نینچمه 
هدام ٣۵٠

.دشاب همذلا  یف یلک تسا  نکمم  نینچمه  ازجالا و  یواستم ئش  زا  یلک  روط  هب  نیعم  رادقم  ای  عاشم  ای  دشاب  زورفم  تسا  نکمم  عیبم 
هدام ٣۵١

.دوش رکذ  عیبم  فصو  سنج و  رادقم و  هک  تسا  حیحص  یتقو  عیب  دشاب ، هدیدع ) دارفا  رب  قداص  ینعی   ) یلک عیبم ، هک  یتروص  رد 
هدام ٣۵٢

.تسا روکذم  یلوضف  تالماعم  رد  هک  یروط  هب  کلام  ی  هزاجا زا  دعب  رگم  تسین  ذفان  یلوضف  عیب 
هدام ٣۵٣

ضعب نآ  هب  تبـسن  دشاب  سنجریغ  زا  نآ ، زا  یـضعب  رگا  تسا و  لطاب  عیب ، دـشابن  سنج  نآ  زا  عقاو  رد  دوش و  هتخورف  یـصاخ  سنج  ناونع  هب  نیعم  زیچ  هاگ  ره 
.دراد خسف  قح  یرتشم  یقبام  هب  تبسن  تسا و  لطاب 

هدام ٣۵۴
.تشاد دهاوخ  خسف  رایخ  یرتشم  الاو  دوش  میلست  هنومن  قباطم  عیبم  مامتدیاب  تروص  نیا  رد  .دیآ  لمع  هب  هنومن  یور  زا  عیب  تسا  نکمم 

هدام ٣۵۵
مولعم رگا  تشاد و  دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  یرتشم  تسا ، رادقم  نآ  زا  رتمک  هک  دوش  مولعم  دعب  دـشاب و  هدـش  هتخورف  نیعم  تحاسم  نتـشاد  طرـش  هب  یکلم  رگا 

.دنیامن یضارت  هصیقن  ای  هدایز  هبساحم  هب  نیفرط  تروص ، ود  ره  رد  هک  نیا  رگم  دنک  خسف  ار  نآ  دناوت  یم عیاب  تسا ، رتشیب  هک  دوش 
هدام ٣۵۶

هچ رگا  تسا  یرتشم  هب  قلعتم  عیب و  رد  لخاد  دیامن  عیبم  رد  نآ  لوخد  رب  تلالد  نئارق ، ای  دوش  هدرمش  عیبم  عباوت  زا  ای  زج  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  یزیچ  ره 
.دنشاب فرع  رب  لهاج  نیلماعتم ، هچ  رگا  دشاب و  هدشن  رکذ  ًاحیرص  دقع ، رد 

هدام ٣۵٧
.دشاب هدش  رکذ  دقع  رد  ًاحیرص  هک  نیا  رگم  دوش  یمن عیب  رد  لخاد  دوشن  هدرمش  عیبم  عبات  ای  زج  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  یزیچ  ره 

هدام ٣۵٨
هب قلعتم  دومن  لقن  یبارخ  نودب  ار  نآ  ناوتن  هک  یروط  هب  دشاب  انب  هب  قصلم  هچ  ره  یرجم و  رمم و  هناخ ، عیب  رد  راجـشا و  غاب ، عیب  رد  قوف ، ی  هدام ود  هب  رظن 
رب ای  دـشاب  هدـش  حیرـصت  هک  نیا  رگم  دوش  یمن یرتشم  هب  قلعتم  ناویح  عیب  رد  لـمح  تخرد و  عیب  رد  هویم  نیمز و  عیب  رد  تعارز  سکع ، رب  دوش و  یم یرتشم 

.دننک یضارت  قوف  بیترت  سکع  هب  دنناوت  یم دقع  نیفرط  لاح  ره  رد  .دوش  هدرمش  عباوت  زا  فرع  بسح 
هدام ٣۵٩

.دشاب هدش  حیرصت  هک  نآ  رگم  دوب  دهاوخن  عیب  رد  لخاد  ئش  نآ  دشاب  کوکشم  ًافرع  عیبم  رد  ئش  لوخد  هاگ  ره 
هدام ٣۶٠

.تسا زیاج  زین  عیبم  زا  نآ  یانثتسا  تسا  زیاج  ًالقتسم  نآ  شورف  هک  یزیچ  ره 
هدام ٣۶١

.تسا لطاب  عیب  هتشادن  دوجو  عیبم  هک  دوش  مولعم  نیعم ، نیع  عیب  رد  رگا 
عیب راثآ  رد  مراهچ –  ثحبم 

هدام ٣۶٢
: تسا لیذ  رارق  زا  دشاب  هدش  عقاو  ًاحیحص  هک  یعیب  راثآ 

؛ دوش یم نمث  کلام  عیاب  عیبم و  کلام  یرتشم  عیب ، عوقو  درجم  هب  - ١
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؛ دهد یم رارق  نمث  کرد  نماض  ار  یرتشم  عیبم و  کرد  نماض  ار  عیاب  عیب ، دقع  - ٢
؛ دیامن یم مزلم  عیبم  میلست  هب  ار  عیاب  عیب ، دقع  - ٣

.دنک یم مزلم  نمث  هیدات  هبار  یرتشم  عیب  دقع  - ۴
نمث عیبم و  تیکلم  رد  لوا –  هرقف 

هدام ٣۶٣
میلـست زا  لبق  هدوب و  نیعم  نیع  عیبم  ای  نمث  رگا  نیاربانب  دوش  یمن لاقتنا  عنام  نمث ، ای  عیبم  میلـست  یارب  یلجا  دوجو  ای  نیعیابتم  یارب  خسف  رایخ  دوجو  عیب ، دقع  رد 

.تشاد دهاوخ  ار  نیع  نآ  ی  هبلاطم قح  رگید ، فرط  دوش  سلفُم  نیلماعتم  دحا  نآ ،
هدام ٣۶۴

طرـش لوصح  نیح  زا  لاقتنا  فرـص ) عیب  لثم   ) تسا تحـص  طرـش  ضبق ، هک  یعیب  رد  رایخ و  اضقنا  خـیرات  زا  هن  تسا  عیب  دـقع  نیح  زا  تیکلام  یرایخ ، عیب  رد 
.عیب عوقو  نیح  زا  هن  تسا 

هدام ٣۶۵
.درادن کلمت  رد  یرثا  دساف  عیب 

هدام ٣۶۶
.دوب دهاوخ  نآ  عفانم  نیع و  نماض  دوش  صقان  ای  فلت  رگا  دنک و  در  شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  دنک  ضبق  ار  یلام  دساف  عیب  هب  یسک  هاگ  ره 

میلست رد  مود –  هرقف 
هدام ٣۶٧

.عیبم رب  یرتشم  یالیتسا  زا  تسا  ترابع  ضبق  دشاب و  تاعافتنا  تافرصت و  احنا  زا  نکمتم  هک  یوحن  هب  یرتشم  فرصت  هب  عیبم  نداد  زا  تسا  ترابع  میلست 
هدام ٣۶٨

.دشاب هدرکن  فرصت  ًالمع  زونه  ار  نآ  یرتشم  هچ  رگا  دشاب  هدش  هتشاذگ  یرتشم  رایتخا  تحت  عیبم  هک  دوش  یم لصاح  یتقو  میلست 
هدام ٣۶٩

.دنیوگ میلست  ار  نآ  ًافرع  هک  دشاب  یوحن  هب  دیاب  تسا و  هفلتخم  تایفیک  هب  عیبم  فالتخا  هب  میلست 
هدام ٣٧٠

.دقع نامز  رد  هن  تسا  طرش  دعوم  نآ  رد  میلست  رب  تردق  دنشاب  هداد  رارق  یدعوم  عیبم ، میلست  یارب  هلماعم  نیفرط  رگا 
هدام ٣٧١

.تسا ربتعم  هزاجا  نامز  رد  میلست  رب  تردق  تسا  کلام  ی  هزاجا هب  فوقوم  هک  یعیب  رد 
هدام ٣٧٢

هب تبسن  تسا و  حیحص  هتشاد  میلـسترب  تردق  هک  ضعب  هب  تبـسن  عیب  دشاب  هتـشادن  رگید  ضعب  هب  تبـسن  هتـشاد و  میلـست  رب  تردق  عیاب  عیبم ، ضعب  هب  تبـسن  رگا 
.تسا لطاب  رگید  ضعب 

هدام ٣٧٣
.نمث رد  تسا  نینچمه  تسین و  دیدج  ضبق  هب  جاتحم  دشاب  هدوب  یرتشم  فرصت  رد  ًالبق  عیبم  رگا 

هدام ٣٧۴
.دنک ضبق  نذا  نودب  ار  عیبم  دناوت  یم یرتشم  تسین و  طرش  عیاب  نذا  ضبق ، لوصح  رد 

هدام ٣٧۵
لحم عیب  نمـض  رد  اـی  دـشاب و  رگید  لـحم  رد  میلـست  یـضتقم  تداـع ، فرع و  هک  نیا  رگم  تسا  هدـش  عقاو  اـج  نآ  رد  عیب  دـقع  هک  دوش  میلـست  یلحم  رد  دـیاب  عیبم 

.دشاب هدش  نیعم  میلست ، یارب  یصوصخم 
هدام ٣٧۶

.دوش یم میلست  هب  رابجا  عنتمم  نمث ، ای  عیبم  میلست  رد  ریخأت  تروص  رد 
هدام ٣٧٧

تروص نیا  رد  دشاب  لجؤم  نمث  ای  عیبم  هک  نیا  رگم  دوش  میلست  هب  رضاح  رگید  فرط  ات  دنک  یراددوخ  نمث  ای  عیبم  میلـست  زا  دراد  قح  یرتشم  عیاب و  زا  کی  ره 
.دوش میلست  دیاب  دشاب  لاح  هک  نمث  ای  عیبم  زا  مادک  ره 

هدام ٣٧٨
.رایخ دروم  رد  خسف  بجوم  هب  رگم  تشاد  دهاوخن  ار  نآ  دادرتسا  قح  دیامن  یرتشم  میلست  دوخ  لیم  هب  ار  عیبم  نمث ، ذخا  زا  لبق  عیاب  رگا 

هدام ٣٧٩
، عیبم کرد  یارب  هک  دشاب  هدش  مزتلم  عیاب  رگا  تشاد و  دهاوخ  خسف  قح  عیاب  دنکن  طرـش  هب  لمع  دهدب و  نهر  ای  نماض  نمث ، یارب  هک  دشاب  هدش  مزتلم  یرتشم  رگا 

.دراد خسف  قح  یرتشم  دنکن  طرش  هب  لمع  دهدب و  نماض 
هدام ٣٨٠

عانتما نآ  میلـست  زا  دناوت  یم دـشاب  هدـشن  میلـست  زونه  عیبم  رگا  دراد و  ار  نآ  دادرتسا  قح  عیاب  دـشاب  دوجوم  وا  دزن  عیبم  نیع  دوش و  سلفم  یرتشم  هک  یتروص  رد 
.دنک

هدام ٣٨١
.تسا یرتشم  هدهع  رب  نمث  میلست  جراخم  تسا ، عیاب  ی  هدهع هب  هریغ  ندرک و  نزو  ندرمش و  ترجا  میلست ، لحم  هب  نآ  لمح  ترجا  لیبق  زا  عیبم  میلست  جراخم 

هدام ٣٨٢
ای فراعتم  قبط  رب  دیاب  دشاب  هدش  طرـش  نآ  فالخرب  دقع  رد  ای  هدش و  رکذ  هک  دشاب  یبیترت  فالخ  رب  میلـست  لحم  ای  هلماعم  جراخم  تباب  زا  تداع  فرع و  هاگ  ره 

.دنهد رییغت  یضارت  هب  ار  نآ  دنناوت  یمن یعیابتم  نینچمه  دوشراتفر و  دقع  رد  طورشم 
هدام ٣٨٣
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.دوش یم هدرمش  عیبم  عباوت  ازجا و  زا  هک  دشاب  مه  یزیچ  نآ  لماش  دیاب  میلست 
هدام ٣٨۴

هیداتاب ار  دوجوم  تمیق  ای  دنک  خسف  ار  عیب  هک  دراد  قح  یرتشم  دیآ  رد  رادقم  نآ  زا  رتمک  میلست ، تقو  رد  هدوب و  نیعم  رادقم ، ثیح  زا  عیبم  هلماعم ، لاح  رد  هاگ  ره 
.تسا عیاب  لام  هدایز  دشاب ، نیعم  رادقم  زا  هدایز  عیبم ، رگا  دیامن و  لوبق  دوجوم  تبسن  هب  نمث  زا  یا  هصح 

هدام ٣٨۵
دیآ رد  رتشیب  ای  رتمک  میلست ، نیحرد  یلو  هدش  هتخورف  نیعم  رادقم  ندوب  طرش  هب  دوش و  یمن نکممررـض  نودب  نآ  ی  هیزجت هک  دشاب  شرف  ای  هناخ  لیبق  زا  عیبم  رگا 

.تشاد دهاوخ  خسف  قح  عیاب  مود  تروص  رد  یرتشم و  یلوا  تروص  رد 
هدام ٣٨۶

.دهدب تسا  هدومن  یرتشم  هک  ار  فراعتم  فراصم  هلماعم و  جراخم  نمث ، رب  هوالع  دیاب  عیاب  دوش  خسف  هلماعم  لبق  هدام  ود  دروم  رد  رگا 
هدام ٣٨٧

ای مکاح  هب  میلـست  یارب  عیاب  هک  نیا  رگم  ددرگ  درتسم  یرتشم  هب  دـیاب  نمث  خـسفنم و  عیب  دوش ، فلت  عیاب  فرط  زا  لامها  ریـصقت و  نودـب  میلـست ، زا  لـبق  عیبم  رگا 
.دوب دهاوخ  یرتشم  لام  زا  فلت  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  هدومن  عوجر  وا  ماقم  مئاق

هدام ٣٨٨
.دیامن خسف  ار  هلماعم  هک  تشاد  دهاوخ  قح  یرتشم  دوش  لصاح  یصقن  عیبم  رد  میلست ، زا  لبق  رگا 

هدام ٣٨٩
.دنک هیدأت  ار  نمث  دیاب  درادن و  عیاب  رب  یقح  یرتشم  دشاب  یرتشم  لمع  زا  یشان  نآ  صقن  ای  عیبم  ندش  فلت  قوف ، هدام  ود  دروم  رد  رگا 

کرد نامض  رد  موس –  هرقف 
هدام ٣٩٠

.دشاب هدشن  نامض  هب  حیرصت  هچ  رگا  تسا  نماض  عیاب  دیآ  رد  ریغلل  قحتسم  ًائزج  ای  ًالک  عیبم  نمث ، ضبق  زا  دعب  رگا 
هدام ٣٩١

تامارغ ی  هدهع زا  دیاب  عیاب  داسف ، دوجو  هب  یرتشم  لهج  تروص  رد  دراد و  درتسم  ار  عیبم  نمث  دیاب  عیاب  عیبم ، زا  ضعب  ای  لک  ندمآ  رب  ریغلل  قحتسم  تروص  رد 
.دیآ رب  زین  یرتشم  رب  هدراو 

هدام ٣٩٢
یتمیق رسک  عیبم ، رد  للع  زا  یتلع  هب  عیب  دقع  زا  دعب  هچ  رگا  دیآ  رب  ضعب ، ای  لک  هب  تبسن  تسا  هدومن  ذخا  هک  ینمث  مامت  ی  هدهع زا  دیاب  عیاب  لبق ، ی  هدام دروم  رد 

.دشاب هدش  لصاح 
هدام ٣٩٣

.دوب دهاوخ  یرجم  هدام ٣١۴  تاررقم  دشاب  هدش  لصاح  عیبم  رد  یرتشم  لمع  زا  هک  یتدایز  هب  عجار 
نمث رد  مراهچ –  هرقف 

هدام ٣٩۴
.دیامن هیدأت  تسا  هدش  ررقم  عیب ، دقع  رد  هک  یطیارش  قبط  رب  لحم و  رد  دعوم و  رد  ار  نمث  دیاب  یرتشم 

هدام ٣٩۵
یرتشم رابجا  مکاح  زا  ای  خـسف  ار  هلماعم  نمث ، ریخأت  رایخ  هب  هعجار  تاررقم  قبط  رب  هک  تشاد  دـهاوخ  قح  عیاب  دـنکن  هیدأت  ررقم  دـعوم  رد  ار  نمث  یرتشم  رگا 

.دهاوخب نمث  هیدات  هبار 
نآ هب  هعجار  ماکحا  تارایخ و  رد  مجنپ –  ثحبم 

تارایخ رد  لوا –  هرقف 
هدام ٣٩۶

: دنلیذ رارق  زا  تارایخ 
سلجم رایخ  - ١
ناویح رایخ  - ٢
طرش رایخ  - ٣

نمث ریخأت  رایخ  - ۴
فصو فلخت  تیؤر و  رایخ  - ۵

نبغ رایخ  - ۶
بیع رایخ  - ٧
سیلدت رایخ  - ٨

هقفص ضعبت  رایخ  - ٩
.طرش فلخت  رایخ  - ١٠
سلجم رایخ  رد  لوا – 

هدام ٣٩٧
.دنراد ار  هلماعم  خسف  رایتخا  دنا  هدشن  قرفتم  هک  مادام  سلجملا و  یف دقع ، زا  دعب  نیعیابتم ، زا  کی  ره 

ناویح رایخ  رد  مود – 
هدام ٣٩٨

.دراد ار  هلماعم  خسف  رایتخا  دقع  نیح  زا  زور  هس  ات  یرتشم  دشاب  ناویح  عیبم ، رگا 
طرش رایخ  رد  موس – 
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هدام ٣٩٩
.دشاب هلماعم  خسف  رایتخا  یجراخ  صخش  ای  ود  ره  ای  یرتشم  ای  عیاب  یارب  نیعم  تدم  رد  هک  دوش  طرش  تسا  نکمم  عیب  دقع  رد 

هدام ۴٠٠
.تسا نیلماعتم  دادرارق  عبات  الا  تسا و  بوسحم  دقع  خیرات  زا  نآ  یادتبا  دشاب  هدشن  رکذ  رایخ  تدم  ادتبا  رگا 

هدام ۴٠١
.تسا لطاب  عیب  مه  رایخ و  طرش  مه  دشاب  هدشن  نیعم  تدم  طرش ، رایخ  یارب  رگا 

نمث ریخأت  رایخ  رد  مراهچ – 
هدام ۴٠٢

نیا رد  درذگب و  عیب  خیرات  زا  زور  هس  رگا  دشاب  هدشن  نیعم  یلجا  نیعیابتم ، نیب  عیبم  میلست  ای  نمث  ی  هیدأت یارب  هدوب و  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  عیبم ، هاگ  ره 
.دوش یم هلماعم  خسف  رد  راتخم  عیاب ، دهدب ، عیاب  هب  ار  نمث  مامت  یرتشم  هن  دیامن و  یرتشم  میلست  ار  عیبم  عیاب  هن  تدم 

هدام ۴٠٣
.دش دهاوخ  طقاس  وا  رایخ  تسا  هدوب  عیب  هب  مازتلا  دوصقم ، هک  ددرگ  مولعم  نئارق  هب  دیامن و  نمث  ی  هبلاطم احنا  زا  یوحن  هب  عیاب  رگا 

هدام ۴٠۴
هچ رگا  دوب  دهاوخن  خسف  رایتخا  عیاب  یارب  رگید  دهدب  عیاب  هب  ار  نمث  مامت  یرتشم  ای  دنک  یرتشم  میلـست  ار  عیبم  مامت  عیب ، خیرات  زا  زور  هس  فرظ  رد  عیاب  هاگ  ره 

.دشاب هتشگرب  یرتشم  هب  نمث  عیاب و  هب  عیبم  احنا  زا  یوحن  هب  ًایناث 
هدام ۴٠۵

.تشاد دهاوخن  خسف  رایخ  دومن  عانتما  نآ  ذخا  زا  عیاب  دهدب و  هک  درک  رضاح  ار  نمث  یرتشم  رگا 
هدام ۴٠۶

.دشاب یمن رایتخا  نیا  عیبم  میلست  رد  ریخأت  تهج  زا  یرتشم  یارب  تسا و  عیاب  صوصخم  ریخأت ، رایخ 
هدام ۴٠٧

.دنک یمن طقاس  ار  عیاب  رایخ  درادن  ضبق  قح  هک  یسک  هب  نآ  نداد  ای  نمث  ضعب  میلست 
هدام ۴٠٨

.دوش یم طقاس  ریخأت  رایخ  هلاوح ، ققحت  زا  دعب  دهد  هلاوح  ار  نمث  عیاب  ای  دهدب  نماض  نمث ، یارب  یرتشم  رگا 
هدام ۴٠٩

.ددرگ یم تمیق  رسک  ای  داسف  هب  فرشم  عیبم  هک  تسا  ینامز  زا  رایخ  یادتبا  دوش  یم تمیق  مک ای  دساف و  زور ، هس  زا  رتمک  رد  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  عیبم  هاگ  ره 
فصو فلخت  تیؤر و  رایخ  رد  مجنپ – 

هدام ۴١٠
نامه هب  ای  دنک  خسف  ار  عیب  هک  دوش  یم راتخم  دشابن  تسا  هدش  رکذ  هک  یفاصوا  یاراد  رگا  ندید  زا  دـعب  درخب ، فصو  هب  طقف  ار  نآ  هدـیدن و  ار  یلام  یـسک  هاگ  ره 

.دیامن لوبق  تسه  هک  وحن 
هدام ۴١١

.تشاد دهاوخ  خسف  رایخ  عیاب  طقف  دشاب  اراد  تسا  هدش  رکذ  هک  یفاصوا  ریغ  عیبم  دشاب و  هدید  ار  نآ  یرتشم  یلو  هدیدن  ار  عیبم  عیاب ، رگا 
هدام ۴١٢

ار عیبم  مامت  دناوت  یم دشابن  هنومن  ای  فصو  قباطم  ضعب ، نآ  دشاب و  هدیرخ  هنومن  یور  زا  ای  فصو  هب  ار  رگید  ضعب  هدـید و  ار  عیبم  زا  یـضعب  یرتشم  هاگ  ره 
.دیامن لوبق  ار  نآ  مامت  ای  دنک  در 

هدام ۴١٣
خـسف رایتخا  درادن  ار  هقباس  فاصوا  روبزم  لام  هک  دوش  مولعم  تیؤر  زا  دعب  دـنک و  هلماعم  قباس ، تیؤر  دامتعا  هب  هدـید و  ًاقباس  ار  یلام  نیعیابتم  زا  یکی  هاگ  ره 

.تشاد دهاوخ 
هدام ۴١۴

.دشاب نیفرط  نیب  هررقم  فاصوا  اب  قباطم  هک  دهدب  یسنج  دیاب  عیاب  تسین و  تیؤر  رایخ  یلک ، عیب  رد 
هدام ۴١۵

.تسا یروف  تیؤر ، زا  دعب  فصو  فلخت  تیؤر و  رایخ 
نبغ رایخ  رد  مشش – 

هدام ۴١۶
.دنک خسف  ار  هلماعم  دناوت  یم نبغ  هب  ملع  زا  دعب  دشاب  هتشاد  شحاف  نبغ  هلماعم ، رد  هک  نیلماعتم  زا  کی  ره 

هدام ۴١٧
.دشابن هحماسم  لباق  ًافرع  هک  تسا  شحاف  یتروص  رد  نبغ 

هدام ۴١٨
.تشاد دهاوخن  خسف  رایخ  هدوب  هلداع  تمیق  هب  ملاع  هلماعم  نیح  رد  نوبغم ، رگا 

هدام ۴١٩
.ددرگ روظنم  دیاب  زین  هلماعم  طیارش  نبغ ، رادقم  نییعت  رد 

هدام ۴٢٠
.تسا یروف  نبغ  هب  ملع  زا  دعب  نبغ  رایخ 

هدام ۴٢١
.ددرگ یضار  تمیق  توافت  ذخا  هب  نوبغم  هک  نیا  رگم  دوش  یمن طقاس  نبغ  رایخ  دهدب  ار  تمیق  توافت  تسا  هدرک  نوبغم  ار  دوخ  فرط  هک  یسک  رگا 

www.takbook.com



بیع رایخ  رد  متفه – 
هدام ۴٢٢

.هلماعم خسف  ای  شرا  ذخا  اب  بویعم  عیبم  لوبق  رد  تسا  راتخم  یرتشم  هدوب  بویعم  عیبم  هک  دوش  رهاظ  هلماعم  زا  دعب  رگا 
هدام ۴٢٣

.دشاب دقع  نیح  رد  دوجوم  یفخم و  بیع ، هک  دوش  یم تباث  یرتشم  یارب  یتقو  بیع  رایخ 
هدام ۴٢۴

ای تسا  هدوب  روتـسم  ًاعقاو  بیع  هک  دشاب  نآ  زا  یـشان  ملع  مدـع  نیا  هک  نیا  زا  معا  تسا  هدوبن  نآ  هب  ملاع  عیب  نامز  رد  یرتشم  هک  تسا  بوسحم  یفخم  یتقو  بیع 
.تسا هدشن  نآ  تفتلم  یرتشم  یلو  هدوب  رهاظ  هک  نیا 

هدام ۴٢۵
.تسا قباس  بیع  مکح  رد  دوش  ثداح  عیبم  رد  ضبق  زا  لبق  عیب و  زا  دعب  هک  یبیع 

هدام ۴٢۶
.دوش فلتخم  هنکما  هنمزا و  بسح  رب  تسا  نکمم  نیاربانب  دوش و  یم تداع  فرع و  بسح  رب  بیع  صیخشت 

هدام ۴٢٧
: ددرگ یم نیعم  لیذ  قیرط  هب  دوش  هداد  وا  هب  دیاب  هک  یتوافت  دنک  شرا  رایتخا  یرتشم  بیع ، روهظ  دروم  رد  رگا 

هک دـشاب  یتمیق  اب  یواسم  یبیع  یب لاح  رد  نآ  تمیق  رگا  .دوش  یم نیعم  هربخ  لها  طسوت  هب  یبویعم  لاح  رد  نآ  یقیقح  تمیق  یبیع و  یب لاـح  رد  عیبم  یقیقح  تمیق 
ای رتمک  یبیع  یب لاح  رد  عیبم  تمیق  رگا  .دوب و  دهاوخ  شرا  رادـقم  یبویعم ، لاح  رد  عیبم  تمیق  تمیق و  نیا  نیب  توافت  تسا  هدـش  ررقم  نیفرط  نیب  عیب  نامز  رد 

هیقب هتشادهاگن و  تبسن  نامه  هب  ررقم  نمث  زا  دیاب  عیاب  هدش و  نیعم  یبیع  یب لاح  رد  نآ  تمیق  یبویعم و  لاح  رد  عیبم  تمیق  نیب  تبسن  دشاب  هلماعم  نمث  زا  رتدایز 
.دنک در  یرتشم  هب  شرا  ناونع  هب  ار 

هدام ۴٢٨
.تسا ربتعم  اه  تمیق طسو  دح  هربخ ، لها  نیب  فالتخا  تروص  رد 

هدام ۴٢٩
: دریگب شرا  دناوت  یم طقف  دنک و  خسف  ار  عیب  دناوت  یمن یرتشم  لیذ  دراوم  رد 

؛ ریغ هب  نآ  ندرک  لقتنمای  یرتشمدزن  عیبم  ندش  فلت  تروص  رد  - ١
؛ هن ای  دشاب  یرتشم  لعف  هب  رییغت  هک  نیا  زا  معا  دوش  ادیپ  عیبم  رد  یرییغت  هک  یتروص  رد  - ٢

زا عنام  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  ثداح  یرتشم  هب  صتخم  رایخ  نامز  رد  هک  نیا  رگم  دوش  ثداح  نآ  رد  یرگید  بیع  عیبم ، ضبق  زا  دعب  هک  یتروص  رد  - ٣
.تسین در  خسف و 

هدام ۴٣٠
.تشاد دهاوخ  زین  ار  در  قح  یرتشم  دشاب  میدق  بیع  ی  هجیتن رد  ضبق  زا  دعب  ثداح  بیع  رگا 

هدام ۴٣١
ار نآ  مامت  دیاب  یرتشم  دیآ  رد  بویعم  اه  نآ زا  یـضعب  دشاب و  هدش  نیعم  هدح  یلع کی  ره  تمیق  هک  نیا  نودب  دوش  هتخورف  زیچ  دنچ  دـقع ، کی  رد  هک  یتروص  رد 

.عیاب یاضر  هب  رگم  دنکب  دناوت  یمن ضیعبت  دریگب و  شرا  دراد و  هاگن  ار  مامت  ای  دراد  درتسم  ار  نمث  دنک و  در 
هدام ۴٣٢

یرگید دنک و  در  ییاهنت  هب  ار  دوخ  مهـس  دناوت  یمن اه  یرتشم زا  یکی  دوش  رهاظ  یبیع  عیبمرد  دشاب و  ددعتم  یرتشم  رفن و  کی  عیاب  دـقع ، کی  رد  هک  یتروص  رد 
.تشاد دهاوخ  شرا  قح  اه  نآ زا  کی  ره  طقف  دندرکن  قافتا  عیبم  در  رد  رگا  نیاربانب  عیاب و  یاضر  اب  رگم  دراد  هاگن  ار  دوخ  مهس 

هدام ۴٣٣
.دنک لوبق  شرا  ذخا  اب  ار  یرگید  در و  ار  یکی  مهس  دناوت  یم یرتشم  دشاب  ددعتم  عیاب  دقع ، کی  رد  رگا 

هدام ۴٣۴
یرتشم تسا و  لطاب  ضعب  نآ  هب  تبـسن  عیب  دشاب  هتـشادن  تمیق  عیبم  ضعب  رگا  تسا و  لطاب  عیب  هتـشادن ، تمیق  تایلام و  ًالـصا  بویعم ، عیبم  هک  دوش  رهاظ  رگا 

.دراد خسف  رایتخا  هقفص  ضعبت  تهج  زا  یقاب  هب  تبسن 
هدام ۴٣۵

.تسا یروف  نآ ، هب  ملع  زا  دعب  بیع  رایخ 
هدام ۴٣۶

هب عوجر  قح  بیع  روهظ  تروص  رد  یرتشم  دشورفب  بویع  مامت  اب  ای  هدرک  بلـس  دوخ  زا  ار  بویع  ی  هدهع هک  نیا  هب  دشاب  هدرک  یربت  عیبم ، بویع  زا  عیاب  رگا 
.درادن هعجارم  قح  بیع  نامه  هب  تبسن  طقف  دشاب  هدرک  یّربت  یصاخ  بیع  زا  عیاب  رگا  تشاد و  دهاوخن  عیاب 

هدام ۴٣٧
.تسا یصخش  عیبم  لثم  یصخش  نمث  بیع ، ماکحا  ثیح  زا 

سیلدت رایخ  رد  متشه – 
هدام ۴٣٨

.دوش هلماعم  فرط  بیرف  بجوم  هک  یتایلمع  زا  تسا  ترابع  سیلدت 
هدام ۴٣٩

.یرتشم سیلدت  تروص  رد  یصخش  نمث  هب  تبسن  عیاب  تسا  نینچمه  تشاد و  دهاوخ  ار  عیب  خسف  قح  یرتشم  دشاب  هدومن  سیلدت  عیاب ، رگا 
هدام ۴۴٠

.تسا یروف  نآ ، هب  ملع  زا  دعب  سیلدت  رایخ 
هقفص ضعبت  رایخ  رد  مهن – 
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هدام ۴۴١
دیامن خسف  ار  عیب  تشاد  دهاوخ  قح  یرتشم  تروص  نیا  رد  دشاب  لطاب  تاهج  زا  یتهج  هب  عیبم  ضعب  هب  تبسن  عیب  دقع  هک  دوش  یم لصاح  یتقو  هقفص  ضعبت  رایخ 

.دنک دادرتسا  ار  نمث  تسا  هدوب  لطاب  عیب  هک  یتمسق  هب  تبسن  دنک و  لوبق  تسا  هدش  عقاو  عیب  هک  یتمسق  تبسن  هب  ای 
هدام ۴۴٢

: دوش یم باسح  لیذ  قیرط  هب  ددرگرب  یرتشم  هب  دیاب  هک  نمث  زا  یتمسق  هقفص  ضعبت  دروم  رد 
دوش ادیپ  دراد  عامتجا  لاح  رد  عیبم  عومجم  هک  یتمیق  روبزم و  تمیق  نیب  هک  یتبسن  ره  دوش و  یم تمیق  ًادرفنم  هتفرگ  رارق  یرتشم  تیکلم  هب  هک  عیبم  زا  تمسق  نآ 

.دیامن در  یرتشم  هب  دیاب  ار  هیقب  هتشاد و  هاگن  عیاب  ار  نمث  زا  تبسن  نامه  هب 
هدام ۴۴٣

.دوش یم طیسقت  نمث  لاح  ره  رد  یلو  دشابن  نآ  هب  ملاع  هلماعم  نیح  رد  یرتشم  هک  تسا  رایخ  بجوم  یتقو  هقفص  ضعبت 
طرش فلخت  رایخ  رد  مهد – 

هدام ۴۴۴
.تسا هدش  رکذ  یلا ٢۴۵  داوم ٢٣۴  رد  هک  تسا  یروط  هب  طرش  فلخت  رایخ  ماکحا 

یلک روط  هب  تارایخ  ماکحا  رد  مود –  هرقف 
هدام ۴۴۵

.دوش یم ثراو  هب  لقتنم  توف ، زا  دعب  تارایخ ، زا  کی  ره 
هدام ۴۴۶

.دش دهاوخن  ثراو  هب  لقتنم  تروص  نیا  رد  دوش  هداد  رارق  هل  طورشم صخش  هب  صاصتخا  ترشابم و  دیق  هب  تسا  نکمم  طرش  رایخ 
هدام ۴۴٧

.دش دهاوخن  هثرو  هب  لقتنم  دشاب  هدش  نیلماعتم  زا  ریغ  یصخش  یارب  رایخ  طرش  هاگ  ره 
هدام ۴۴٨

.دومن طرشدقع  نمض  رد  ناوت  یم ار  تارایخ  زا  یضعب  ای  مامت  طوقس 
هدام ۴۴٩

.دوش یم لصاح  دیامن  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  ظفل  ره  هب  خسف 
هدام ۴۵٠

.دراذگب نهر  ای  دشورفب  ار  عیبم  رایخ ، هب  ملع  اب  دراد  رایخ  هک  یرتشم  هک  نآ  لثم  تسا ، یلعف  یاضما  دشاب  هلماعم  هب  یاضر  زا  فشاک  ًاعون  هک  یتافرصت 
هدام ۴۵١

.تسا یلعف  خسف  دشاب ، هلماعم  ندز  مه  هب  زا  فشاک  ًاعون  هک  یتافرصت 
هدام ۴۵٢

.دوش یم خسفنم  هلماعم  دیامن  خسف  یرگید  دنک و  اضما  اه  نآ زا  یکی  دنشاب و  هتشاد  رایخ  ود  ره  نیلماعتم  رگا 
هدام ۴۵٣

صتخم رایخ ، رگا  تسا و  یرتشم  ی  هدـهع رب  دوش  صقان  ای  فلت  نیلماعتم ، اـی  عیاـب  راـیخ  ناـمز  رد  میلـست و  زا  دـعب  عیبم  رگا  طرـش  ناویح و  سلجم و  راـیخ  رد 
.تسا عیاب  هدهع  هب  صقن  ای  فلت  دشاب  یرتشم 

هدام ۴۵۴
طرش ًانمض  ای  ًاحیرص  یرتشم  رب  تعفنم  نیع و  رد  هلقان  تافرصت  مدع  هک  نیا  رگم  دوش  یمن لطاب  هراجا  دوش  خسف  عیب  دشاب و  هداد  هراجا  ار  عیبم  یرتشم  هاگ  ره 

.تسا لطاب  هراجا  تروص  نیا  رد  هک  هدش 
هدام ۴۵۵

روبزم صخش  قح  لاوز  بجوم  هلماعم  خسف  دراذگ ، نهر  یسک  دزن  هک  نیا  لثم  دهد  رارق  ریغ  قح  قلعتم  ار  عیبم  زا  یتمـسق  ای  مامت  یرتشم  عیب ، دقع  زا  سپ  رگا 
.دشاب هدش  فالخ  طرش  هک  نیا  رگم  دش  دهاوخن 

هدام ۴۵۶
.تسا عیب  صوصخم  هک  نمث  ریخأت  ناویح و  سلجم و  رایخ  رگم  دشاب  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونا  مامت 

هدام ۴۵٧
.دوش تباث  نآ  رد  تارایخ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  تسا  مزال  عیب ، ره 

طرش عیب  رد  مود –  لصف 
هدام ۴۵٨

دشاب هتشاد  عیبم  مامت  هب  تبسن  ار  هلماعم  خسف  رایخ  دنک  در  یرتشم  هب  ار  نمث  لثم  مامت  ینیعم  تدم  رد  عیاب  هاگ  ره  هک  دنیامن  طرش  دنناوت  یم نیلماعتم  عیب ، دقع  رد 
عبات رایخ ، قح  لاح  ره  رد  دـشاب  هتـشاد  عیبم  ضعب  ای  مامت  هب  تبـسن  ار  هلماعم  خـسف  رایخ  درک  در  ار  نمث  لثم  ضعب  هاگ  ره  هک  دـننک  طرـش  دـنناوت  یم نینچمه  و 

.نمث مامت  در  اب  رگم  دوب  دهاوخن  تباث  رایخ ، دشاب  هدشن  ضعب  ای  مامت  دیق  نمث ، هب  تبسن  هاگ  ره  دوب و  دهاوخ  نیلماعتم  دادرارق 
هدام ۴۵٩

هدـش ررقم  عیبم  دادرتسا  یارب  یرتشم  وا و  نیب  هک  یطیارـش  هب  عیاب  رگا  نیاربانب  .عیاب  یارب  رایخ  دـیق  اب  دوش  یم یرتشم  کلم  عیبم  دـقع ، درجم  هب  طرـش  عیب  رد 
عیبم خسف ، نیح  زا  دنک  دادرتسا  ار  عیبم  دیامن و  لمع  هروبزم  طیارش  هب  عیاب  سکعلاب  رگا  ددرگ و  یم عیبم  یعطق  کلام  یرتشم  هدش و  یعطق  عیب ، دیامنن  لمع  تسا 

.تسا یرتشم  لام  خسف  نیح  ات  دقع  نیح  زا  هلصاح  عفانم  تاامن و  یلو  دش  دهاوخ  عیاب  لام 
هدام ۴۶٠

.دیامنب هریغ  لاقتنا و  لقن و  لیبق  زا  دشاب  رایخ  یفانم  هک  یفرصت  عیبم  رد  دناوت  یمن یرتشم  طرش ، عیب  رد 
هدام ۴۶١
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.دنک خسف  ار  هلماعم  وا  ماقم  مئاق ای  مکاح  هب  نمث  میلست  اب  دناوت  یم عیاب  دنک  یراددوخ  نمث  ذخا  زا  رایخ  نامز  رد  یرتشم  رگا 
هدام ۴۶٢

.دوب دهاوخ  یقاب  تسا  هدوب  هک  یبیترت  نامه  هب  هثرو  لباقم  رد  عیب  خسف  قح  دوش  لقتنم  وا  ی  هثرو هب  یرتشم  توف  ی  هطساو هب  طرش ، هب  عیبم  رگا 
هدام ۴۶٣

.دوب دهاوخن  یرجم  نآ  رد  عیب  ماکحا  تسا  هدوبن  عیب  تقیقح  عیاب ، دصق  هک  دوش  مولعم  طرش ، عیب  رد  رگا 
هضواعم رد  موس –  لصف 

هدام ۴۶۴
، نیـضوع زا  یکی  هک  نیا  ی  هظحالم نودب  دنک  یم ذخا  رگید  فرط  زا  هک  رگید  لام  ضوع  هب  دهد  یم یلام  نیفرط ، زا  یکی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدقع  هضواعم 

.دشاب نمث  یرگید  عیبم و 
هدام ۴۶۵

.تسین یراج  عیب  ی  هصاخ ماکحا  هضواعم ، رد 
هراجا رد  مراهچ –  لصف 

هدام ۴۶۶
هرجأتسم نیع  ار  هراجا  دروم  رجأتسم و  ار  هدننک  هراجا رجوم و  ار  هدنهد  هراجا دوش ، یم هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  رجأتـسم ، نآ ، بجوم  هب  هک  تسا  یدقع  هراجا 

.دنیوگ
هدام ۴۶٧

.دشاب ناسنا  ای  ناویح  ای  ایشا  تسا  نکمم  هراجا  دروم 
ءایشا هراجا  رد  لوا –  ثحبم 

هدام ۴۶٨
.تسا لطاب  هراجا  الا  دوش و  نیعم  دیاب  هراجا  تدم  ایشا ، ی  هراجا رد 

هدام ۴۶٩
.تسا بوسحم  دقع  تقو  زا  دشاب  هدشن  رکذ  تدم  یادتبا  هراجا ، دقع  رد  رگا  هدش و  ررقم  نیفرط  نیب  هک  دوش  یم عورش  یزور  زا  هراجا  تدم 

هدام ۴٧٠
.تسا طرش  هرجأتسم  نیع  میلست  رب  تردق  هراجا ، تحص  رد 

هدام ۴٧١
.دشاب نکمم  نآ  لصا  یاقب  اب  هرجأتسم  نیع  زا  عافتنا  دیاب  هراجا  تحص  یارب 

هدام ۴٧٢
.تسا لطاب  ددرم  ای  لوهجم  نیع  هراجا  دشاب و  نیعم  دیاب  هرجأتسم  نیع 

هدام ۴٧٣
.دشاب نآ  عفانم  کلامدیاب  یلو  دشاب  هرجأتسم  نیع  کلام  رجوم ، هک  تسین  مزال 

هدام ۴٧۴
.دشاب هدش  طرش  نآ  فالخ  هراجا  دقع  رد  هک  نیا  رگم  دهد  هراجا  یرگید  هب  ار  هرجأتسم  نیع  دناوت  یم رجأتسم 

هدام ۴٧۵
.کیرش نذا  هب  تسا  فوقوم  هرجأتسم  نیع  میلست  نکیل  تسا  زیاج  عاشم ، لام  ی  هراجا

هدام ۴٧۶
.دراد خسف  رایخ  رجأتسم  رابجا ، رذعت  تروص  رد  دوش و  یم رابجا  رجوم  عانتما ، تروص  رد  دنک و  رجأتسم  میلست  ار  هرجأتسم  نیع  دیاب  رجوم 

هدام ۴٧٧
.دنکب ار  هبولطم  ی  هدافتسا دناوتب  رجأتسم  هک  دیامن  میلست  یتلاح  رد  ار  هرجأتسم  نیع  دیاب  رجوم 

هدام ۴٧٨
دنک لوبق  ترجا  مامت  اب  ار  هراجا  تسا  هدوب  هک  یوحن  نامه  هب  ای  دنک  خسف  ار  هراجا  دناوت  یم رجأتسم  هدوب ، بویعم  هراجا  لاح  رد  هرجأتسم  نیع  دوش  مولعم  هاگ  ره 

.درادن خسف  قح  رجأتسم  دسرن  یررض  رجأتسم  هب  هک  یوحن  هب  دنک  بیع  عفر  رجوم  رگا  یلو 
هدام ۴٧٩

.دشاب عافتنا  رد  تبوعص  ای  تعفنم  ناصقن  بجوم  هک  تسا  یبیع  دوش  یم هراجا  خسف  بجوم  هک  یبیع 
هدام ۴٨٠

، تدم ی  هیقب هب  تبـسن  دوش  ثداح  هراجا  تدم  یانثا  رد  بیع  رگا  تسا و  رایخ  بجوم  دوش  ثداح  هرجأتـسم  نیع  رد  تعفنم ، ضبق  زا  لبق  دقع و  زا  دـعب  هک  یبیع 
.تسا تباث  رایخ 

هدام ۴٨١
.دوش یم لطاب  هراجا  دومن  بیع  عفر  ناوتن  هدش و  جراخ  عافتنا  تیلباق  زا  بیع  ی  هطساو هب  هرجأتسم  نیع  هاگ  ره 

هدام ۴٨٢
نکمم نآ  لیدبت  رگا  دیامن و  نآ  لیدبت  هب  روبجم  ار  رجوم  دناوت  یم درادن و  خسف  قح  رجأتسم  دیآ  رد  بویعم  هداد  رجوم  هک  یدرف  دشاب و  یلک  نیع  هراجا  دروم  رگا 

.تشاد دهاوخ  خسف  قح  دشابن 
هدام ۴٨٣

ضعب فلت  تروص  رد  دوش و  یم خسفنم  هدش  فلت رادقم  هب  تبسن  فلت  نامز  زا  هراجا  دوش  فلت  ًاضعب  ای  ًالک  هثداح ، ی  هطساو هب  هرجأتسم  نیع  هراجا ، تدم  رد  رگا 
.دیامن هراجالا  لام یبسن  لیلقت  ی  هبلاطم طقف  ای  دنک  خسف  هیقب  هب  تبسن  ار  هراجا  دراد  قح  رجأتسم  نآ ،
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هدام ۴٨۴
.دشاب راجیتسا  زا  رجأتسم  دوصقم  یفانم  هک  دهد  یرییغت  هرجأتسم  نیع  رد  هراجا ، تدم  رد  دناوت  یمن رجوم 

هدام ۴٨۵
رد هچ  رگا  ددرگ  هروبزم  تاریمعت  عنام  دناوت  یمن رجأتـسم  دـشاب  رجوم  ررـض  بجوم  نآ  رد  ریخأت  هک  دـیآ  مزال  یتاریمعت  هرجأتـسم  نیع  رد  هراجا ، تدـم  رد  رگا 

.تشاد دهاوخ  ار  هراجا  خسف  قح  تروص  نیا  رد  .دیامن  هدافتسا  ًاضعب  ای  ًالک  هرجأتسم  نیع  زا  دناوتن  ریمعت  نامز  زا  یتمسق  ای  مامت  تدم 
هدام ۴٨۶

فالخ رب  دلب  فرع  ای  هدش  فالخ  طرـش  هک  نآ  رگم  تسا  کلام  ی  هدـهع هب  تسا  مزال  نآ  زا  عافتنا  ناکما  یارب  هرجأتـسم  نیع  رد  هک  یجراخم  ی  هیلک تاریمعت و 
.دشاب یم مزال  هرجأتسم  نیع  زا  عافتنا  ناکما  یارب  هک  یتاودا  تالآ و  تسا  نینچمه  دشاب و  یراج  نآ 

هدام ۴٨٧
.دراد خسف  قح  رجوم  دشابن  نآ  عنم  رب  رداق  رجوم  دیامن و  طیرفت  ای  یدعت  هرجأتسم  نیع  هب  تبسن  رجأتسم  هاگ  ره 

هدام ۴٨٨
خـسف رگا  دراد و  خسف  قح  رجأتـسم  دـشاب  ضبق  زا  لبق  هک  یتروص  رد  ددرگ  رجأتـسم  محازم  نآ ، عفانم  ای  هرجأتـسم  نیع  رد  یقح  یاعدا  نودـب  یثلاث  صخـش  رگا 

هب دـناوت  یم طقف  درادـن و  خـسف  قح  دوش  عقاو  ضبق  زا  دـعب  تمحازمرگا  دـنک و  عوجر  محازم  دوخ  هب  لثملا  ترجا ی  هبلاـطم تمحازم و  عفر  یارب  دـناوت  یم دومنن 
.دنک عوجر  محازم 

هدام ۴٨٩
زا دعب  رگم  دیامن  عازت  نآ  رجأتـسم  دی  زا  ار  روبزم  نیع  دناوت  یمن محازم  دشاب  نآ  عفانم  ای  هرجأتـسم  نیع  هب  تبـسن  قح  یعدم  دیامن  یم تمحازم  هک  یـصخش  رگا 

.ود ره  رجأتسم  کلام و  تیفرط  اب  قح  تابثا 
هدام ۴٩٠

: دیاب رجأتسم 
.دنکن طیرفت  ای  یدعت  هدرک و  راتفر  فراعتم  وحن  هب  هرجأتسم  نیع  لامعتسا  رد  ًالوا -

لامعتسا دوش  یم طابنتسا  لاوحا  عاضوا و  زا  هک  هدوصقم  عفانم  رد  نییعت  مدع  تروص  رد  هدش و  ررقم  هراجا  رد  هک  یفرـصم  نامه  یارب  ار  هرجأتـسم  نیع  ًایناث -
.دیامن

.دزادرپب دیاب  ًادقن  دعوم ، نییعت  مدع  تروص  رد  دنک و  هیدأت  تسا  ررقم  نیفرط  نیب  هک  یدعاوم  رد  ار  هراجالا  لام ًاثلاث –
هدام ۴٩١

تعفنم زا  رتمک  ای  یواسم  ررـض ، ثیح  زا  هک  دـنک  یتعفنم  هدافتـسا  دـناوت  یم رجأتـسم  هدوبن  روظنم  نآ ، تیـصوصخ  هب  تسا  هدـش  نییعت  هراجا  رد  هک  یتعفنم  رگا 
.دشاب هنیعم 

هدام ۴٩٢
قح رجوم  دشابن  نکمم  نآ  عنم  دنک و  لامعتسا  دوش  یم طابنتسا  لاوحا  عاضوا و  زا  ای  دشاب  هدش  رکذ  هراجا  رد  هک  یدروم  ریغ  رد  ار  هرجأتسم  نیع  رجأتـسم ، رگا 

.تشاد دهاوخ  ار  هراجا  خسف 
هدام ۴٩٣

رگا یلو  دوب  دـهاوخن  لوئـسم  دوش  فلت  ًاضعب  ای  ًالک  وا  یدـعت  ای  طیرفت  نودـب  هرجأتـسم  نیع  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسین  نماـض  هرجأتـسم  نیع  هب  تبـسن  رجأتـسم 
.دشاب هدشن  لصاح  یدعت  ای  طیرفت  ی  هجیتن رد  صقن  هچ  رگا  تسا  نماض  دیامن  یدعت  ای  طیرفت  رجأتسم 

هدام ۴٩۴
رجوم دراد  هاگن  دوخ  فرصت  رد  یتدم  کلام  نذا  نودب  ار  هرجأتسم  نیع  رجأتسم ، نآ ، یاضقنا  زا  سپ  رگا  دوش و  یم فرطرب  تدم  یاضقنا  ضحم  هب  هراجا  دقع 
لثملا ترجا دیاب  یتقو  دراد  هاگن  فرصت  رد  کلام  ی  هزاجا اب  رگا  دشاب و  هدرکن  تعفنم  یافیتسا  رجأتسم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  لثملا  ترجا قحتسم  روبزم  تدم  یارب 

.دیامن هدافتسا  ًاناجم  هکدشاب  هداد  هزاجا  کلام  هک  نیا  رگم  دشاب  هدرک  تعفنم  یافیتسا  هک  دهدب 
هدام ۴٩۵

.دوب دهاوخن  قوف  ی  هدام رد  روکذم  لثملا  ترجا لوئسم  نماض  دشاب  هدش  هداد  ینماض  هراجالا ، لام یارب  رگا 
هدام ۴٩۶

زا خسف  رایخ  تسا  ررقم  رجأتـسم  رجوم و  نیب  هک  یطیارـش  زا  فلخت  هب  تبـسن  دوش و  یم لطاب  فلت ، خیرات  زا  هرجأتـسم  نیع  ندش  فلت  ی  هطـساو هب  هراجا  دـقع 
.ددرگ یم تباث  فلخت  خیرات 

هدام ۴٩٧
توف هب  هراجا  تسا  هدوب  هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  دوخ  رمع  تدـم  یارب  طقف  رجوم  رگا  نکیل  دوش  یمن لـطاب  رجأتـسم  اـی  رجوم  توف  ی  هطـساو هب  هراـجا  دـقع 

.ددرگ یم لطاب  رجأتسم  توف  هب  دشاب  هدش  رجأتسم  ترشابم  طرش  رگا  دوش و  یم لطاب  رجوم 
هدام ۴٩٨

.دشاب هدرک  طرش  دوخ  یارب  ار  لقن  تروص  رد  خسف  قح  رجوم  هک  نیا  رگم  تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  هراجا  دوش  لقتنم  یرگید  هب  هرجأتسم  نیع  رگا 
هدام ۴٩٩

.ددرگ یمن لطاب  وا  توف  هب  هراجا  دهد  هراجا  ار  هفوقوم  لام  فقو ، ی  هفرص ی  هظحالم اب  یلوتم  هاگ  ره 
هدام ۵٠٠

، نآ وحن  ای  رایخ  لعج  ی  هلیسو هب  دیاب  دشاب  عیاب  رایخ  اب  یفانم  هراجا  رگا  دهد و  هراجا  درادن  رایخ  قح  عیاب  هک  یتدم  یارب  ار  عیبم  دناوت  یم یرتشم  طرـش ، عیب  رد 
.دوب دهاوخ  لطاب  دشاب  عیاب  قح  اب  یفانم  هک  یدحات  هراجا  الاو  دراد  ظوفحم  ار  عیاب  قح 

هدام ۵٠١
کی ای  هام  کی  ای  زور  کی  یارب  هراجا  دشاب ، هدش  نیعم  غلبم  نالف  یلاس  ای  هام  ای  زور  رارق  زا  مه  هراجالا  لام هدشن و  رکذ  حیرص  روط  هب  تدم  هراجا ، دقع  رد  رگا 

هب رجوم  دهاوخن  ار  وا  دـی  ی  هیلخت مه  رجوم  دراد و  هاگن  دوخ  فرـصت  رد  هروبزم  یاه  تدـم زا  شیب  ار  هرجأتـسم  نیع  رجأتـسم ، رگا  دوب و  دـهاوخ  حیحـص  لاس 
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.دوب دهاوخ  نیفرط  نیب  ررقم  ترجا  قحتسم  فرصت ، نامز  تبسن  هب  تدم و  هیقب  یارب  هلصاح  تاضارم  بجوم 
هدام ۵٠٢

.تشاد دهاوخن  ار  نآ  تمیق  هبلاطم  قح  دیامن  یتاریمعت  رجوم  نذا  نودب  هرجأتسم  نیع  رد  رجأتسم  رگا 
هدام ۵٠٣

ار انب  دهاوخب  تقو  ره  دراد  قح  رجأتسم  رجوم و  زا  کی  ره  دنک  راجشا  سرغ  ای  انب  عضو  هدرک  هراجا  هک  ینیمز  ای  هناخ  رد  رجوم  ی  هزاجا نودب  رجأتسم  هاگ  ره 
.تسا رجأتسم  ی  هدهع رب  دوش  لصاح  یصقن  هرجأتسم  نیع  رد  رگا  تروص  نیا  رد  دیامن  عطق  ار  تخرد  ای  بارخ 

هدام ۵٠۴
انب رگا  تدم  یاضقنا  زا  دعب  دنک و  رابجا  نآ  ندنک  ای  ندرک  بارخ  هب  ار  رجأتسم  دناوت  یمن رجوم  هدوب ، سرغ  ای  انب  رد  زاجم  هراجا ، دقع  بجوم  هب  رجأتسم  هاگ  ره 
انب لثملا  ترجا هبلاطم  قح  رجأتسم  دشاب  رجوم  فرصت  رد  رگا  تشاد و  دهاوخ  ار  نیمز  لثملا  ترجا ی  هبلاطم قح  رجوم  دنامب  یقاب  رجأتسم  فرصت  رد  تخرد  ای 

.تشاد دهاوخ  ار  تخرد  ای 
هدام ۵٠۵

.دوش یمن لاح  وا  توم  هب  تسا  هدشن  رقتسم  رجأتسم  ی  همذ رب  نآ ، تخادرپ  دعوم  ندیسرن  تلع  هب  هک  هراجالا  لام طاسقا 
هدام ۵٠۶

.دشاب هدش  طرش  یرگید  روط  هراجا  دقع  رد  هک  نیا  رگم  تسا  رجأتسم  ی  هدهع هب  دشاب  هک  لیبق  ره  زا  تعارز  تفآ  راقع ، ی  هراجا رد 
تاناویح هراجا  رد  مود –  ثحبم 

هدام ۵٠٧
.دوش لمح  اج  نآ  هب  دیاب  لومحم  ای  بکار  هک  یلحم  تفاسم و  نایب  هب  ای  تسا  هراجا  تدم  نییعت  هب  ای  تعفنم ، نییعت  ناویح ، ی  هراجا رد 

هدام ۵٠٨
هب تعفنم  رگا  دنک و  لمح  فراعتم  رادقم  رب  هدایز  دناوت  یمن رجأتـسم  یلو  تسین  مزال  لومحم  ای  بکار  نییعت  دوش  مولعم  هراجا  تدم  نایب  هب  تعفنم  هک  یدروم  رد 

.تسا مزال  لومحم  ای  بکار  نییعت  دشاب  هدش  نیعم  لحم ، تفاسم و  نایب 
هدام ۵٠٩

.دوش مک  هراجالا  لام زا  ینیعم  رادقم  دناسرن  دصقم  هب  ار  لومحم  نیعم  تقو  رد  رجوم  رگا  هک  دوش  طرش  تسا  نکمم  ناویح  ی  هراجا رد 
هدام ۵١٠

.دوب دهاوخ  یفاک  ینیعم  عون  هب  نآ  نییعت  هکلب  دشاب  ینیعم  ناویح  هرجأتسم ، نیع  هک  تسین  مزال  ناویح  ی  هراجا رد 
هدام ۵١١

تـسا هدـش  هداد  هراـجا  یراوس  یارب  هک  ار  یناویح  نیارباـنب  تسا  هدوب  نیفرط  دـصق  هک  دوش  لامعتـسا  یدوصقم  ناـمه  یارب  دـیاب  تسا  هراـجا  دروـم  هک  یناوـیح 
.دومن لامعتسا  یشکراب  یارب  ناوت  یمن

صاخشا هراجا  رد  موس –  ثحبم 
هدام ۵١٢

.دوش یم هدیمان  ترجا  هراجالا ، لام ریجا و  دوش  یم عقاو  هراجا  دروم  هک  یسک  رجأتسم و  دنک  یم هراجا  هک  یسک  صاخشا ، ی  هراجا رد 
هدام ۵١٣

: تسا لیذ  رارق  زا  صاخشا  ی  هراجا ی  هدمع ماسقا 
؛ لیبق ره  زا  نارگراک  همدخ و  ی  هراجا - ١

.اوه ای  بآ  ای  یکشخ  هار  زا  معا  هراجتلا ، لام ای  صاخشا  لقن  لمح و  نایدصتم  ی  هراجا - ٢
رگراک همدخ و  هراجا  رد  لوا –  هرقف 

هدام ۵١۴
.ینیعم رما  ماجنا  یارب  ای  ینیعم  تدم  یارب  رگم  دوش  ریجا  دناوت  یمن رگراک  ای  مداخ 

هدام ۵١۵
ای زور  رارق  زا  ریجا  دزم  رگا  نیاربانب  .تسا  هدش  نیعم  نآ  رارق  زا  دزم  هک  یتدم  هب  دوب  دهاوخ  دودحم  هراجا  تدم  دوش  ریجا  تدم ، یاهتنا  نییعت  نودب  یـسک  رگا 

هراجا روبزم ، تدم  یاضقنا  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  لاس  کی  ای  هام  کی  ای  هتفه  کی  ای  زور  کی  هب  دودحم  هراجا  تدم  دشاب  هدش  نیعم  غلبم  نالف  یلاس  ای  هام  ای  هتفه 
رد هک  یروط  نامه  هب  هلـصاح  تاضارم  هب  رظن  ریجا  دراد ، هاگن  ار  وا  رجوم  دهد و  ماود  دوخ  تمدـخ  هب  ریجا  تدـم ، یاضقنا  زا  سپ  رگا  یلو  دوش  یم فرطرب 

.دش دهاوخ  ترجا  قحتسم  دوب  ررقم  رجوم  وا و  نیب  هراجا  نامز 
لقن لمح و  یدصتم  هراجا  رد  مود –  هرقف 

هدام ۵١۶
یارب هک  تسا  نامه  دوش  یم هدرپس  اه  نآ هب  هک  ییایـشا  یرادهاگن  تظافح و  یارب  دشاب  اوه  ای  بآ  ای  یکـشخ  هار  زا  هک  نیا  زا  معا  لقن  لمح و  نایدـصتم  تادـهعت 

زا تیلوئسم  نیا  دوش و  یم هداد  اه  نآ هب  لمح  یارب  هک  دوب  دنهاوخ  ییایـشا  ندش  عیاض  ای  فلت  لوئـسم  یدعت  ای  طیرفت  تروص  رد  نیاربانب  تسا  ررقم  ناراد  تناما
.دوب دهاوخ  نانآ  هب  ایشا  لیوحت  خیرات 

هدام ۵١٧
.دوب دهاوخ  یرجم  زین  لقن  لمح و  نایدصتم  دروم  رد  هدام ۵٠٩  دافم 

تاقاسم هعرازم و  رد  مجنپ –  لصف 
هعرازم رد  لوا –  ثحبم 

هدام ۵١٨
.دننک میسقت  ار  لصاح  هدرک و  تعارز  ار  نآ  هک  دهد  یم رگید  فرط  هب  ینیعم  تدم  یارب  ار  ینیمز  نیفرط  دحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدقع  هعرازم 

هدام ۵١٩
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هعرازم ماکحا  دشاب  رگید  وحن  هب  رگا  ددرگ و  نیعم  هریغ  فصن و  ای  ثلث  ای  عبر  لیبق  زا  هعاشا  وحن  هب  دـیاب  لماع  عرازم و  زا  کی  ره  ی  هصح هعرازم  دـقع  رد 
.دش دهاوخن  یراج 

هدام ۵٢٠
.دهدب لباقم  فرط  هب  زین  یرگید  لام  لصاح ، زا  یا  هصح رب  هوالع  فرط  ود  زا  یکی  هک  دوش  طرش  تسا  زیاج  هعرازم ، رد 

هدام ۵٢١
دلب فرع  ای  دادرارق  قبط  رب  نیفرط  زا  کی  ره  عاشم  هصح  زین  تروص  نیا  رد  لماع ، ای  دشاب  عرازم  لام  لماوع ، رذب و  زا  کی  ره  تسا  نکمم  هعرازم  دقع  رد 

.دوب دهاوخ 
هدام ۵٢٢

قح هریغ  تیالو و  لیبق  زا  نیوانع  زا  یناونع  هب  ای  دشاب  هدوب  عفانم  کلام  هک  تسا  مزال  یلو  دـشاب  مه  نآ  کلام  نیمز ، فرـصتم  هک  تسین  مزال  هعرازم  دـقع  رد 
.دشاب هتشاد  ار  نآ  رد  فرصت 

هدام ۵٢٣
رفح لیبق  زا   ) دشاب یتایلمع  هب  جاتحم  عرز ، رگا  دشاب و  بآ  لیصحت  ای  حالصا  هب  جاتحم  هچ  رگا  دشاب  لباق  دوصقم ، عرز  یارب  دیاب  تسا  هعرازم  دروم  هک  ینیمز 

.تشاد دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  دشاب  هدوب  نآ  هب  لهاج  دقع  نیح  رد  لماع  و  هریغ ) هاچ و  ای  رهن 
هدام ۵٢۴

عون رایتخا  رد  لماع  ریخا ، تروص  رد  دشاب  هدوب  تعارز  قلطم  یارب  دقع  ای  مولعم و  دلب ، فرع  بسح  رب  هک  نیا  رگم  دشاب  نیعم  هعرازم  دقع  رد  دیاب  عرز  عون 
.دوب دهاوخ  راتخم  تعارز 

هدام ۵٢۵
.مزال تسا  یدقع  هعرازم  دقع 

هدام ۵٢۶
.دنک خسف  ار  هلماعم  نبغ ، تروص  رد  دناوت  یم عرازم  لماع و  زا  کی  ره 

هدام ۵٢٧
.دوش یم خسفنم  هعرازم  دقع  دشابن  نکمم  عنام  عفر  دوش و  جراخ  عافتنا  تیلباق  زا  لیبق ، نیا  زا  رگید  للع  ای  بآ  نادقف  ی  هطساو هب  نیمز  هاگ  ره 

هدام ۵٢٨
قح دوش  عقاو  میلست  زا  دعب  بصغ  رگا  یلو  دوش  یم خسف  رب  راتخم  لماع  دنک ، بصغ  ار  نآ  دوش  لماع  میلست  هعرازم  دروم  نیمز  هک  نیا  زا  لبق  یثلاث  صخش  رگا 

.درادن خسف 
هدام ۵٢٩

.دوش یم خسفنم  وا  توف  هب  تروص  نیا  رد  دشاب  هدش  طرش  لماع  ترشابم  هک  نیا  رگم  دوش  یمن لطاب  اه  نآ دحا  ای  نیلماعتم  توف  هب  هعرازم  دقع 
هدام ۵٣٠

.دوش یم خسفنم  وا  توف  هب  هعرازم  دقع  دشاب  هداد  هعرازم  هب  ار  نآ  هدوب و  ینیمز  عفانم  کلام  دوخ  رمع  تدم  هب  یسک  هاگ  ره 
هدام ۵٣١

.دوش یم نآ  زا  دوخ  ی  هصح کلام  لماع ، عرز ، ی  هرمث روهظ  زا  دعب 
هدام ۵٣٢

.تسا لطاب  دقع  دشاب ، اهنت  لماع  ای  عرازم  لام  هرمث  مامت  هک  دوش  طرش  رگا  هعرازم  دقع  رد 
هدام ۵٣٣

کلام هک  هچ  نآ  تبسن  هب  تسا  هدوب  لمع  بحاص  ای  بآ  ای  نیمز  کلام  هک  رگید  فرط  تسا و  رذب  بحاص  لام  لصاح  مامت  دوش ، لطاب  یتلع  هب  هعرازم  دقع  رگا 
.دوش یم میسقت  اه  نآ نیب  رذب  تبسن  هب  زین  لثملا  ترجا لصاح و  دشاب  لماع  عرازم و  نیب  کرتشم  رذب ، رگا  .دوبدهاوخ  لثملا  ترجا قحتسم  هدوب ،

هدام ۵٣۴
دنک و یم ماجنا  هب  رابجا  ار  لماع  عرازم ، یاضاقت  هب  مکاح  دهد  ماجنا  وا  یاج  هب  ار  لمع  هک  دشابن  یسک  دنک و  کرت  ار  نآ  لمع ، یادتبا  رد  ای  انثا  رد  لماع  هاگ  ره 

.دراد خسف  قح  عرازم  ناکما ، مدع  تروص  رد  دهد و  یم همادا  لماع  جرخ  هب  ار  لمع  ای 
هدام ۵٣۵

.تسا لثملا  ترجا قحتسم  عرازم  دوش  یضقنم  تدم  دنکن و  تعارز  لماع ، رگا 
هدام ۵٣۶

.دوب دهاوخ  توافت  نماض  لماع ، ددرگ  عرازم  هجوتم  رگید  ررض  ای  دوش  مک  لصاح  ثیح ، نیا  زا  دیامنن و  تعارز  رد  تبظاوم  فراعتم  روط  هب  لماع  هاگ  ره 
هدام ۵٣٧

.دوش یم راتفر  هدام ۵٣٣  قبط  رب  لطاب و  هعرازم  دیامن  عرز  ار  نآ  ریغ  لماع  دشاب و  هدش  دیق  ینیعم  عرز  هعرازم ، دقع  رد  هاگ  ره 
هدام ۵٣٨

.دوب دهاوخ  لثملا  ترجا قحتسم  رگید  فرط  تسا و  رذب  کلام  لام  لصاح ، دوش ، خسف  هرمث ، روهظ  زا  لبق  تدم ، یانثا  رد  هعرازم  هاگ  ره 
هدام ۵٣٩

تشادرب ات  خسف  خیرات  زا  نکیل  دنتسه  هرمث  رد  کیرش  هدوب  ررقم  اه  نآ نیب  هک  یتبسن  هب  لماع  عرازم و  زا  کی  ره  دوش  خسف  هرمث  روهظ  زا  دعب  هعرازم  هاگ  ره 
.دوب دهاوخ  قحتسم  دریگ  یم قلعت  رگید  فرط  هب  ررقم  هصح  هب  هک  دوخ  کالمالا  حلاصم  ریاس  لمع و  نیمز و  لثملا  ترجا ذخا  هب  کی  ره  لصاح 

هدام ۵۴٠
.دیامن اقبا  لثملا  ترجا ذخا  هب  ار  نآ  ای  دنک  هلازا  ار  تعارز  هک  دراد  قح  عرازم  دشاب  هدیسرن  عرز  ًاقافتا  دوش و  یضقنم  هعرازم  تدم  هاگ  ره 

هدام ۵۴١
.تسا مزال  عرازم  یاضر  یرگید ، هب  نیمز  میلست  ای  هلماعم  لاقتنا  یارب  یلو  دوش  کیرش  یرگید  اب  ای  دریگب  ریجا  تعارز  یارب  دناوت  یم لماع 
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هدام ۵۴٢
.تسا فراعتم  ای  نیفرط  نییعت  بسح  رب  نیمز  جراخم  ریاس  .دشاب  هدش  طرش  نآ  فالخ  هک  نیا  رگم  تسا  کلام  ی  هدهع هب  نیمز  جارخ 

تاقاسم رد  مود –  ثحبم 
هدام ۵۴٣

لگ و گرب  هویم و  زا  تسا  معا  هرمث  دوش و  یم عقاو  هرمث  زا  نیعم  عاشم  ی  هصح لباقم  رد  لماع  اـب  نآ  لاـثما  تخرد و  بحاـص  نیب  هک  تسا  یا  هلماـعم تاـقاسم 
.نآ ریغ 

هدام ۵۴۴
.دوب دهاوخ  لثملا  ترجا قحتسم  لماع  تسا و  کلام  لام  هرمث ، مامت  دوش  خسف  ای  دشاب  لطاب  تاقاسم  هک  دروم  ره  رد 

هدام ۵۴۵
هلماعم کلام ، ی  هزاجا نودب  دناوت  یمن لماع  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  یعرم  زین  تاقاسم  دقع  درومرد  تسا  هدش  رکذ  لبق  ثحبم  رد  هک  هعرازم  هب  هعجار  تاررقم 

.دیامن تکرش  یرگید  اب  ای  راذگاو  یرگید  هب  ار 
هبراضم رد  مشش –  لصف 

هدام ۵۴۶
، هیامرـس بحاص  .دنـشاب  کیرـش  نآ  دوس  رد  هدرک و  تراجت  نآ  اب  رگید  فرط  هک  نیا  دیق  اب  دهد  یم هیامرـس  نیلماعتم  دحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدـقع  هبراضم 

.دوش یم هدیمان  براضم  لماع ، کلام و 
هدام ۵۴٧

.دشاب دقن  هجو  دیاب  هیامرس 
هدام ۵۴٨

.دشاب هریغ  ثلث و  ای  عبر  لیبق  زا  لک  زا  عاشم  زج  دیاب  عفانم  رد  براضم  کلام و  زا  کی  ره  ی  هصح
هدام ۵۴٩

.ددرگ نآ  هب  فرصنم  دقع  رد  توکس  هدوب و  مولعم  ازجنم  فرع ، رد  هک  نیا  رگم  دوش  نیعم  هبراضم  دقع  رد  دیاب  قوف  هدام  رد  هروبزم  یاه  هصح
هدام ۵۵٠

.زیاج تسا  یدقع  هبراضم 
هدام ۵۵١

: دوش یم خسفنم  لیذ  للع  زا  یکی  هب  هبراضم  دقع 
؛ نیفرط دحا  هفس  ای  نونج  ای  توم  تروص  رد  - ١

؛ کلام ندش  سلفم  تروص  رد  - ٢
؛ حبر هیامرس و  مامت  ندش  فلت  تروص  رد  - ٣

.هدوب نیفرط  روظنم  هک  یتراجت  ناکما  مدع  تروص  رد  - ۴
هدام ۵۵٢

هب رگم  دنکب  هلماعم  دناوت  یمن براضم  تدم ، یاضقنا  زا  سپ  نکیل  دوش  یمن دقع  موزل  بجوم  تدم  نییعت  دشاب  هدش  نیعم  تدم  تراجت ، یارب  هبراضم ، رد  هاگ  ره 
.کلام دیدج  ی  هزاجا

هدام ۵۵٣
دیاب تراجت  زرط  رد  یلو  دیامنب  دنادب  حالص  هک  ار  یتراجت  مسق  ره  دناوت  یم لماع  دشاب ) هدشن  طرـش  یـصاخ  تراجت  ینعی   ) دشاب قلطم  هبراضم ، هک  یتروص  رد 

.دنک تیاعر  ار  فراعتم 
هدام ۵۵۴

.کلام ی  هزاجا اب  رگم  دیامن  راذگاو  ریغ  هب  ار  نآ  ای  دنک  هبراضم  یرگید  اب  هیامرس  نامه  هب  تبسن  دناوت  یمن براضم 
هدام ۵۵۵

دنک عوجر  ریجا  هب  یتسیاب  فرع  قبط  رب  هک  ار  یلامعا  رگا  یلو  دروآ  اج  هب  تسا  نامز  دـلب و  لومعم  فراعتم و  تراجت ، عون  یارب  هک  ار  یلامعا  دـیاب  براضم 
.دوب دهاوخن  نآ  ترجا  قحتسم  دهد  ماجنا  ًاصخش  دوخ 

هدام ۵۵۶
.طیرفت ای  یدعت  تروص  رد  رگم  دوش  یمن هبراضم  لام  نماض  تسا و  نیما  مکح  رد  براضم 

هدام ۵۵٧
لثملا ترجا قحتسم  لماع ، دوش و  یمن بوسحم  هبراضم  هلماعم ، تروص  نیا  رد  دشاب  کلام  لام  عفانم ، مامت  هک  دراذگ  رارق  دهدب و  تراجت  یارب  یلام  یـسک  رگا 

.تسا هداد  ماجنا  ًاعربت  ار  لمع  لماع ، هک  دوش  مولعم  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ 
هدام ۵۵٨

طرش موزل  روط  هب  هک  نیا  رگم  تسا  لطاب  دقع  دش  دهاوخن  کلام  هجوتم  تراجت ، زا  هلصاح  تاراسخ  ای  دوب و  دهاوخ  هیامرس  نماض  براضم ، هک  دوش  طرش  رگا 
.دنک کیلمت  کلام  هب  ًاناجم  فلت ، ای  تراسخ  رادقم  هب  دوخ  لام  زا  براضم  هک  دشاب  هدش 

هدام ۵۵٩
.دریگب قلعت  نآ  هب  هبراضملا  قح یراج و  هبراضم  ماکحا  لبق ، هدام  ریخا  تمسق  طرش  تیاعر  اب  تسا  نکمم  تدم  هب  باسح  ای  یراج  باسح  رد 

هدام ۵۶٠
.تسا ررقم  نیفرط  نیب  دقع  بجوم  هب  هک  تسا  یتاررقم  طیارش و  عبات  هبراضم  دش  روکذم  ًاقوف  هک  نآ  زا  ریغ  هب 

هلاعج رد  متفه –  لصف 
هدام ۵۶١
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.نیعمریغ ای  دشاب  نیعم  فرط ، هک  نیا  زا  معا  یلمع  لباقم  رد  مولعم  ترجا  یادا  هب  یصخش  مازتلا  زا  تسا  ترابع  هلاعج 
هدام ۵۶٢

.دنیوگ یم لعج  ار  ترجا  لماع و  ار  فرط  لعاج و  ار  مزتلم  هلاعج  رد 
هدام ۵۶٣

وا لام  نآ ، زا  ینیعم  عاشم  ی  هصح دنک  ادیپ  ار  وا  ی  هدشمگ سک  ره  هک  دوش  مزتلم  یسک  رگا  نیاربانب  .تسین  مزال  تاهجلا ، عیمج نِم  ترجا  ندوب  مولعم  هلاعج ، رد 
.تسا حیحص  هلاعج  دوب  دهاوخ 

هدام ۵۶۴
.دشاب مولعمان  نآ  تایفیک  ددرم و  مه  لمع  تسا  نکمم  لماع ، نییعت  موزل  مدع  زا  هتشذگ  هلاعج ، رد 

هدام ۵۶۵
دیاب دـیامن  عوجر  لمع ، یانثا  رد  لـعاج  رگا  یلو  دـننک  عوجر  دـنناوت  یم نیفرط  زا  کـی  ره  تسا  هدیـسرن  ماـمتا  هب  لـمع  هک  یماداـم  زیاـج و  تسا  یدـهعت  هلاـعج 

.دهدب ار  لماع  لمع  لثملا  ترجا
هدام ۵۶۶

تبـسن هب  یمـسملا  ترجا زا  لماع  ددرگ  خـسف  هلاعج  دـشاب و  هدوب  لعاج  ی  هلاصالاب دوصقم  ازجا ، زا  کی  ره  هدوب و  ددـعتم  یازجا  یاراد  لمع  هلاعج ، رد  هاگ  ره 
.لماع دوخ  فرط  زا  ای  دشاب  لعاج  فرط  زا  خسف  هک  نیا  زا  معا  دوب  دهاوخ  قحتسم  تسا  هدرک  هک  یلمع 

هدام ۵۶٧
.دشاب هداد  ماجنا  ای  هدرک  میلست  ار  هلاعج  قلعتم  هک  ددرگ  یم لعج  قحتسم  یتقو  لماع 

هدام ۵۶٨
.ددرگ یم لعج  قحتسم  دوخ  لمع  رادقم  تبسن  هب  کی  ره  دنهد  ماجنا  ار  لمع  مه  تکرش  هب  ددعتم ، نیلماع  رگا 

هدام ۵۶٩
.تسا تناما  وا  تسد  رد  دنک  در  لعاج  هب  ات  دسر  یم لماع  تسد  هب  هک  یتقو  زا  تسا  هدش  عقاو  نآ  یارب  هلاعج  هک  یلام 

هدام ۵٧٠
تسا لطاب  ییالقع  ریغ  لمع  رب  ای  عورشمان و  لمع  رب  هلاعج 

هفلتخم هنیعم  دوقع  رد  موس –  باب 
تکرش رد  متشه –  لصف 

تکرش ماکحا  رد  لوا –  ثحبم 
هدام ۵٧١

.هعاشا وحن  هب  دحاو  ئش  رد  ددعتم  نیکلام  قوقح  عامتجا  زا  تسا  ترابع  تکرش 
هدام ۵٧٢

.یرهق ای  تسا  یرایتخا  تکرش ،
هدام ۵٧٣

وحن رفن و  دنچ  لمع  یازا  رد  ًاعاشم  یلام  لوبق  ای  یرایتخا  جزم  لیبق  زا  اکرـش  لمع  ی  هجیتن رد  ای  دوش  یم لصاح  دوقع  زا  یدقع  ی  هجیتن رد  ای  یرایتخا ، تکرش 
.اه نیا

هدام ۵٧۴
.دوش یم لصاح  ثرا ، ای  جازتما  ی  هجیتن رد  هک  تسا  نیکلام  قوقح  عامتجا  یرهق ، تکرش 

هدام ۵٧۵
.دشاب هدش  روظنم  یرتدایز  مهس  یلمع ، لباقم  رد  اه  نآ زا  رفن  دنچ  ای  کی  یارب  هک  نیا  رگم  دشاب  یم میهس  ررض  عفن و  رد  دوخ  مهس  تبسن  هب  اکرش  زا  کی  ره 

هدام ۵٧۶
.دوب دهاوخ  اکرش  نیب  هررقم  طیارش  عبات  کرتشم ، لاوما  ندرک  هرادا  زرط 

هدام ۵٧٧
لوئـسم هجو  چیه  هب  دـهد و  ماجنا  تسا  ندرک  هرادا  ی  همزال هک  ار  یلمع  ره  دـناوت  یم تسا  هدـش  نوذأم  کرتشم  لاوما  ندرک  هرادا  هب  دـقع  نمـض  رد  هک  یکیرش 

.یدعت ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دوب  دهاوخن  دوخ  لامعا  زا  هلصاح  تاراسخ 
هدام ۵٧٨

عوجر قح  تسا  یقاب  تکرـش  هک  مادام  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  هداد  مزال  دـقع  نمـض  رد  نذا  هک  نیا  رگم  دـننک  عوجر  دوخ  نذا  زا  دـنناوت  یم تقو  همه اکرش 
.دنرادن

هدام ۵٧٩
هک یلامعا  هب  ًادرفنمدناوت  یم اه  نآ زا  کی  ره  دشاب  مادقا  رد  نوذأم  لالقتـسا  روط  هب  کی  ره  هک  یوحن  هب  دشاب  ددعتم  یاکرـش  ی  هدـهع هب  تکرـش  ندرک  هرادا  رگا 

.دنک مادقا  تسا  مزال  ندرک  هرادا  یارب 
هدام ۵٨٠

رد رگید ، اکرـش  اضما  مدع  تروص  رد  دشاب  هدرک  مادقا  ییاهنت  هب  هک  یریدم  دنک  مادقا  یرگید  نودب  دناوت  یمن ناریدـم  زا  یکی  هک  دـشاب  هدـش  ررقم  اکرـش  نیب  رگا 
.دشاب هدوبن  دوجوم  ندرک ، هرادا  رما  رد  هلخادم  یارب  یلعف  ناکما  رگید  نینوذأم ، یارب  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  نماض  اکرش ، لباقم 

هدام ۵٨١
.دوب دهاوخ  یلوضف  تالماعم  تاررقم  عبات  هدوب و  یلوضف  دشاب  نذا  دودح  زا  جراخ  ای  نذا  نودب  هک  یتروص  رد  اکرش  زا  کی  ره  تافرصت 

هدام ۵٨٢
.تسا نماض  دیامن  تکرش  لاوما  رد  فرصت  نذا ، دودح  زا  جراخ  رد  ای  نذا  نودب  هک  یکیرش 
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هدام ۵٨٣
.دنک لقتنم  یثلاث  صخش  هب  ًالک  ای  ًائزج  ار  دوخ  مهس  رگید  یاکرش  تیاضر  نودب  دناوت  یم اکرش  زا  کی  ره 

هدام ۵٨۴
.یدعت ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دوش  یمن نآ  صقن  فلت و  نماض  تسا و  نیما  مکح  رد  تسوا ، دی  رد  هک  رشلا  لام هک  یکیرش 

هدام ۵٨۵
.دنراد وا  هب  عوجر  قح  طقف  ناراکبلط  هدوب و  لوئسم  هدرک  هلماعم  اه  نآ اب  هک  یصاخشا  لباقم  رد  نوذأمریغ  کیرش 

هدام ۵٨۶
.دنک عوجر  دناوت  یم دهاوخب  تقو  ره  اکرش  زا  کی  ره  دشاب  هدشن  نیعم  تدم  یمزال ، دقع  نمض  رد  تکرش  یارب  رگا 

هدام ۵٨٧
: دوش یم عفترم  لیذ  قرط  زا  یکی  هب  تکرش 

؛ میسقت تروص  رد  - ١
.تکرش لام  مامت  ندش  فلت  تروص  رد  - ٢

هدام ۵٨٨
: دنشاب یمن هکرتشم  لاوما  فرصت  رد  نوذأم  اکرش ، لیذ ، دراوم  رد 

؛ عوجر ناکما  تروص  رد  نآ  زا  عوجر  ای  تینوذأم  تدم  یاضقنا  تروص  رد  - ١
.اکرش زا  یکی  ندش  روجحم  ای  توف  تروص  رد  - ٢

تکرش لاوما  میسقت  رد  مود –  ثحبم 
هدام ۵٨٩

یمزلم هجو  هب  اکرـش  ای  عونمم  نوناق  نیا  بجوم  هب  میـسقت  هک  یدراوم  رد  رگم  دیامنب  ار  کرتشم  لام  میـسقت  یاضاقت  دهاوخب  تقو  ره  دـناوت  یم لاملا  کیرـش ره 
.دنشاب هدش  میسقت  مدع  رب  مزتلم 

هدام ۵٩٠
.دنامب یقاب  هعاشا  هب  نارگید  ماهس  دیآ و  لمع  هب  اه  نآ زا  رفن  دنچ  ای  کی  مهس  تبسن  هب  طقف  میسقت  تسا  نکمم  دنشاب  رفن  ود  زا  شیب  اکرش  هک  یتروص  رد 

هدام ۵٩١
هب رابجا  مکاح  اکرش ، نیب  قفاوت  مدع  تروص  رد  دیآ و  یم لمع  هب  دنیامن  یضارت  اکرش  هک  یوحن  هب  میسقت  دنشاب  یضار  کرتشم  لام  میـسقت  هب  اکرـش  مامت  هاگ  ره 

.دشاب یضارت  هب  دیاب  میسقت  تسین و  زیاج  رابجا  تروص  نیا  رد  هک  دشابن  ررض  رب  لمتشم  میسقت  هک  نیا  رب  طورشم  دنک  یم میسقت 
هدام ۵٩٢

رب رگا  دوش و  یم رابجا  رگید  فرط  دشاب  ررضتم  فرط  زا  اضاقت  هک  یتروص  رد  دشاب  ررض  یب رگید  ضعب  یارب  رضم و  اکرش  زا  یـضعب  یارب  میـسقت  هاگ  ره 
.دوش یمن میسقت  رب  رابجا  ررضتم  کیرش  دوشب  ررضتمریغ  فرط  زا  اضاقت  سکع 

هدام ۵٩٣
.دشابن هحماسم  لباق  ًاتداع  هک  یرادقم  هب  تمیق  شحاف  ناصقن  زا  تسا  ترابع  دوش  یم میسقت  زا  عنام  هک  یررض 

هدام ۵٩۴
هیقنت رد  تکرش  زا  رگید  یاکرش  ای  کیرش  ررض  رب  اکرش  زا  رفن  دنچ  ای  کی  دوش و  ریمعت  هیقنت و  هب  جاتحم  هدرک و  ادیپ  یبارخ  نآ  لاثما  ای  کرتشم  تانق  هاگ  ره 

عازن و ی  هدام علق  یارب  دناوت  یم مکاح  دشابن  میسقت  لباق  کلم  رگا  تروص  نیا  رد  دنیامن  عوجر  مکاح  هب  دنناوت  یم ررضتم  یاکرش  ای  کیرش  دنیامن  عانتما  ریمعت  ای 
.دنک رابجا  دوخ  مهس  عیب  ای  هراجا  ای  ریمعت  ای  هیقنت  رد  تکرش  هب  عقوم  یاضتقا  هب  ار  عنتمم  کیرش  ررض ، عفد 

هدام ۵٩۵
.دنیامن یضارت  اکرش  هچ  رگا  تسا  عونمم  میسقت  دشاب  تیلام  زا  اکرش  زا  رفن  دنچ  ای  کی  ی  هصح ای  کرتشم  لام  مامت  نداتفا  نمضتم  میسقت  هاگ  ره 

هدام ۵٩۶
.تسین لاوما  یقاب  میسقت  اب  مزالم  اه  نآ زا  یضعب  رد  یرابجا  تمسق  دشاب  ددعتم  کرتشم  لاوما  هک  یتروص  رد 

هدام ۵٩٧
.تسین زیاج  مهیلع  فوقوم نیب  هفوقوم  لام  میسقت  یلو  تسا  زیاج  فقو  زا  کلم  میسقت 

هدام ۵٩٨
لیدعت ای  زارفا  زا  دعب  دوش و  یم لیدعت  تمیق  بسح  رب  دشاب  یمیق  رگا  دوش و  یم زارفا  اکرش  ماهس  تبـسن  هب  دشاب  یلثم  کرتشم  لام  رگا  هک  تسا  نآ  میـسقت  بیترت 

.ددرگ یم نیعم  هعرق  هب  اه  نآ صصح  اکرش  نیب  یضارت  مدع  تروص  رد 
هدام ۵٩٩

.دنک عوجر  نآ  زا  نارگید  یاضر  نودب  دناوت  یمن اکرشزا  کی  چیه  تسا و  مزال  دش  عقاو  ًاحیحص  هک  نآ  زا  دعب  میسقت 
هدام ۶٠٠

.دننزب مه  ار ب  میسقت  دنراد  قح  روبزم  یاکرش  ای  کیرش  هدوبن ، نآ  هب  ملاع  میسقت  نیح  رد  هک  دوش  رهاظ  یبیع  اکرش  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هصح  رد  هاگ  ره 
هدام ۶٠١

.دوش یم لطاب  میسقت  تسا  هدش  عقاو  طلغ  هب  تمسق  هک  دوش  مولعم  میسقت  زا  دعب  هاگ  ره 
هدام ۶٠٢

میسقت دشاب  یواست  هب  ًازورفم  صصح  مامت  رد  ریغ  لام  هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  ریغ  لام  هدش  میـسقت  لاوما  زا  ینیعم  رادقم  هک  دوش  مولعم  میـسقت  زا  دعب  هاگ  ره 
.تسا لطاب  الاو  حیحص 

هدام ۶٠٣
.دوش یم تمسق  نامه  صوصخم  میسقت  زا  دعب  تسا  نآ  تاقلعتم  زا  هک  یتمسق  ره  یارجم  رمم و 
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هدام ۶٠۴
.دنام یم یقاب  دوخ  لاح  هب  روبزم  قح  میسقت ، زا  دعب  یلو  دوشب  کلم  نآ  میسقت  زا  عنام  دناوت  یمن دراد  قافترا  قح  یرگید  کلم  رد  هک  یسک 

هدام ۶٠۵
نآ طوقس  هک  نیا  رگم  دوش  یمن طقاس  روبع  ای  یرجم  قح  میسقت ، زا  دعب  دشاب ، رگید  کیرـش  ی  هصح روبع  لحم  ای  بآ  یارجم  اکرـش ، زا  یـضعب  ی  هصح هاگ  ره 

.یقافترا قوقح  ریاس  تسا  نینچمه  دشاب و  هدش  طرش 
هدام ۶٠۶

عوجر وا  مهس  تبسن  هب  ثارو  زا  کی  ره  هب  دیاب  راکبلط  تسا  هدوب  ینید  تیم  رب  هک  دوش  مولعم  میـسقت  زا  دعب  ای  دوش و  میـسقت  نوید  ادا  زا  لبق  تیم  هکرت  هاگ  ره 
.دنک عوجر  رگید  ثارو  هب  زین  نیرسعم  ای  رسعم  مهس  یارب  دناوت  یم راکبلط  دشاب  هدش  رسعم  ثارو ، زا  رفن  دنچ  ای  کی  رگا  دنک و 

هعیدو رد  مهن –  لصف 
تایلک رد  لوا –  ثحبم 

هدام ۶٠٧
نیما ای  عدوتسم  ار  ریگ  هعیدو عدوم و  راذگ  هعیدو .دراد  هاگن  ًاناجم  ار  نآ  هک  نآ  یارب  دراپس  یم یرگید  هب  ار  دوخ  لام  رفن  کی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدقع  هعیدو 

.دنیوگ یم
هدام ۶٠٨

.دشاب لعف  هب  هچ  رگا  تسا  مزال  نیما  لوبق  هعیدو  رد 
هدام ۶٠٩

.دشاب زاجم  ًانمض  ای  ًاتحارص  کلام  فرط  زا  ای  دشاب و  کلام  ماقم  مئاق ای  کلام  هک  دراذگ  هعیدو  هب  ار  یلام  دناوت  یم یسک 
هدام ۶١٠

یلو هب  ار  نآ  دیاب  دنک  لوبق  هعیدو  ناونع  هب  درادن  تیلها  هلماعم  یارب  هک  رگید  سک  زا  ار  یلام  یسک  رگا  دنشاب و  هتشاد  هلماعم  یارب  تیلها  دیاب  نیفرط  هعیدو ، رد 
.تسا نماض  دوش  فلت  ای  صقان  وا  دی  رد  رگا  دیامن و  در  وا 

هدام ۶١١
.زیاج تسا  یدقع  هعیدو 

نیما تادهعت  رد  مود –  ثحبم 
هدام ۶١٢

الاو دنک  ظفح  تسا  فراعتم  لام ، نآ  هب  تبسن  هک  یروط  هب  ار  نآ  دشاب  هدشن  نییعت  یبیترت  رگا  دنک و  ظفح  هدومن  ررقم  کلام  هک  یروط  هب  ار  هعیدو  لام  دیاب  نیما 
.تسا نماض 

هدام ۶١٣
کلام هک  نیا  رگم  دـهد  رییغت  دـناوت  یم دـنادب  مزال  ار  بیترت  نآ  رییغت  لام ، ظفح  یارب  زا  نیما  دـشاب و  هدومن  ررقم  یبیترت  هعیدو  لام  تظافح  یارب  کلام  هاگ  ره 

.تسا نماض  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  رییغت  زا  یهن  ًاحیرص 
هدام ۶١۴

.طیرفت ای  یدعت  تروص  رد  رگم  دشاب  یمن تسا  هدش  هدرپس  وا  هب  هک  یلام  ناصقن  ای  فلت  نماض  نیما 
هدام ۶١۵

.تسا جراخ  وا  رادتقا  زا  نآ  عفد  هک  دشاب  یمن یعیاقو  لوئسم  ظفح ، ماقم  رد  نیما 
هدام ۶١۶

لام رد  هک  تسا  یبیع  ای  صقنره  فلت و  نماض  هدشن و  بترتم  وا  هب  نیما  ماکحا  عانتما ، خـیراتزا  دـنک  عانتما  نآ  در  زا  نیما  دوش و  هبلاطم  هعیدو  لام  در  هاگ  ره 
.دشابن وا  لعف  هب  دنتسم  صقن  ای  بیع  نآ  هچ  رگا  دوش  ثداح  هعیدو 

هدام ۶١٧
.تسا نماض  الاو  راذگتناما  ینمض  ای  حیرص  ی  هزاجا اب  رگم  ددرگ  عفتنم  نآ  زا  احنا  زا  یوحن  هب  ای  دنک  هعیدو  رد  یفرصت  تظافح ، تهج  زا  ریغ  دناوت  یمن نیما 

هدام ۶١٨
.تسا نماض  الاو  دنک  زاب  ار  نآ  درادن  قح  دشاب  هدش  هدرپس  نیما  هب  موتخم ، تکاپ  ای  هتسبرس  ی  هبعج رد  هعیدو  لام  رگا 

هدام ۶١٩
.دیامن در  تسا  هدرک  تفایرد  هک  ار  یلام  نیع  دیاب  نیما 

هدام ۶٢٠
نماض دشابن  نیما  لمع  هب  طوبرم  هدش و  لصاح  نآ  رد  هک  یصقاون  هب  تبسن  دراد و  درتسم  تسا  دوجوم  نداد  سپ  عقوم  هک  یلاح  نامه  هب  ار  هعیدو  لام  دیاب  نیما 

.تسین
هدام ۶٢١

یلو دهدب  راذگتناما  هب  تسا  هتفرگ  ضوع  رد  هک  ار  هچ  نآ  دیاب  دشاب  هدرک  ذخا  نآ  یاج  هب  یرگید  زیچ  ای  تمیق  هیلاراشم  دوش و  هتفرگ  نیما  زا  ًارهق  هعیدو  لام  رگا 
.دنک عوجر  رهاق  هب  ًامیقتسم  دراد  قح  هدوبن و  نآ  لوبق  هب  روبجم  راذگتناما 

هدام ۶٢٢
.دشاب هدوبن  لام  ندوب  هعیدو  هب  ملاع  هچ  رگا  دیآ  رب  نآ  تمیق  ای  لثم  ی  هدهع زا  دیاب  دنک  فلت  ار  هعیدو  لام  نیما ، ثراو  رگا 

هدام ۶٢٣
.تسا کلام  لام  هعیدو  زا  هلصاح  عفانم 

هدام ۶٢۴
ی هطساو هب  رگا  دراد و  درتسم  دشاب  یم ذخا  رد  نوذأم  هک  یسک  هب  ای  وا  ینوناق  ماقم  مئاق ای  تسا  هدرک  تفایرد  وا  زا  ار  نآ  هک  یـسک  هب  طقف  ار  هعیدو  لام  دیاب  نیما 
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.دیامن در  مکاح  هب  دیاب  دشاب  هتشادن  سرتسد  دراد  ذخا  قح  هک  یسک  هب  دنک و  در  ار  نآ  دهاوخب  یترورض 
هدام ۶٢۵

.تسا کلاملا  لوهجم لاوما  ماکحا  عبات  دشابن  مولعم  کلام  رگا  دنک و  در  یقیقح  کلام  هب  ار  نآ  نیما  دیاب  ددرگ  ققحم  هعیدو  لام  ندوب  ریغلل  قحتسم هاگ  ره 
هدام ۶٢۶

.وا ثارو  هب  رگم  دنک  در  دناوت  یمن ار  هعیدو  نیما ، لطاب و  راذگتناما ، توف  هب  هعیدو  دراذگ  هعیدو  هب  ار  دوخ  لام  یسک  رگا 
هدام ۶٢٧

.دوش در  مکاح  هب  دیاب  هعیدو  لام  اه  نآ نیب  قفاوت  مدع  ثارو و  ددعت  تروص  رد 
هدام ۶٢٨

قح هک  یـسک  هب  رگم  دومن  درتسم  ناوت  یمن ار  هعیدو  خسفنم و  هعیدو  دقع  دوش  روجحم  راذگتناما  رگا  ًالثم  ددرگ  لصاح  یرییغت  راذـگتناما  صخـش  لاوحا  رد  رگا 
.دراد ار  روجحم  لاوما  ندرک  هرادا 

هدام ۶٢٩
.دوش درتسم  کلام  هب  رجح  عفر  زا  سپ  دیاب  لام  نآ  دشاب  هدش  هدراذگ  هعیدو  هب  یروجحم  لام  رگا 

هدام ۶٣٠
دشاب هدشن  رجح  عفر  کلام  زا  هک  نیا  رگم  دوش  در  نآ  کلام  هب  روبزم  تمس  عفر  زا  سپ  دیاب  لام  نآ  دراذگ  هعیدو  تیالو ، ای  تمومیق  تمس  هب  ار  یلام  یـسک  رگا 

.ددرگ یم درتسم  یدعب  یلو  ای  میق  هب  تروص  نیا  رد  هک 
هدام ۶٣١

نیاربانب تسا : عدوتسم  لثم  دشاب  هداد  رارق  نیما  لام  نآ  هب  تبسن  ار  وا  نوناق  نیا  تاررقم  دشاب و  فرصتم  عدوتسم  زا  ریغ  یناونع  هب  ار  ریغ  لام  یـسک  هاگ  ره 
تروص رد  یدـعت و  ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دـشاب  یمن نماض  اه  نآ لاـثما  هیلع و  یلوم اـی  ریغـص  لاـم  هب  تبـسن  یلو  اـی  میق  هرجأتـسم ، نیع  هب  تبـسن  رجأتـسم 

وا لعف  هب  دنتسم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  یبیع  ای  صقن  ره  فلت و  لوئسم  فرـصتم  در ، ناکما  اب  فرـصتم  عانتما  وا و  ی  هبلاطم خیرات  زا  دادرتسا  هب  کلام  قاقحتـسا 
.دشابن

هدام ۶٣٢
اه نآ دزن  هسبلا  ای  بابسا  ایشا و  هک  دنـشاب  یم لوئـسم  یتقو  نیدراو  ی  هسبلا ای  بابـسا  ایـشا و  هب  تبـسن  اه  نآ لاثما  یمامح و  هناخنامهم و  بحاص  رادارـسناوراک و 

.دشاب عادیا  مکح  رد  دلب  فرع  قبط  رب  هک  نیا  ای  دشاب و  هدش  عادیا 
راذگتناما تادهعت  رد  موس –  ثحبم 

هدام ۶٣٣
.دهدب وا  هب  تسا  هدرک  هعیدو  لام  ظفح  یارب  رادتناما  هک  ار  یجراخم  دیاب  راذگتناما 

هدام ۶٣۴
.تسا راذگتناما  ی  هدهع رب  دشاب  یجراخم  مزلتسم  لام  در  هاگ  ره 

هیراع رد  مهد –  لصف 
هدام ۶٣۵

ریعتـسم ار  هدنریگ  هیراع ریعم و  ار  هدنهد  هیراع .دوش  عفتنم  ًاناجم  وا  لام  نیع  زا  هک  دهد  یم هزاجا  رگید  فرط  هب  نیفرط  دحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدقع  هیراع 
.دنیوگ

هدام ۶٣۶
.دشابن نیع  کلام  هچ  رگا  دهد  یم هیراع  هک  دشاب  یلام  تعفنم  کلام  دیاب  تیلها  رب  هوالع  هدنهد  هیراع

هدام ۶٣٧
ییالقع عورـشم و  هک  تسا  یتعفنم  تسا  هیراع  زا  دوصقم  هک  یتعفنم  .ددرگ  هیراع  دـقع  عوضوم  دـناوت  یم دـش  عفتنم  نآ  زا  شلـصا  یاـقب  اـب  ناوتب  هک  یزیچ  ره 

.دشاب
هدام ۶٣٨

.دوش یم خسفنم  نیفرط  زا  کی  ره  توم  هب  زیاج و  تسا  یدقع  هیراع 
هدام ۶٣٩

نیمه .دوش  بوسحم  ببسم  ًافرع  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  هدراو  تراسخ  لوئـسم  ریعم  دنک  یتراسخدیلوت  ریعتـسم  یارب  هک  دشاب  یبویع  یاراد  هیراع  لام  هاگ  ره 
.دشاب یم یراج  زین  اه  نآ لاثما  رجوم و  عدوم و  دروم  رد  مکح 

هدام ۶۴٠
.یدعت ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دشاب  یمن هیراع  لام  ناصقن  ای  فلت  نماض  ریعتسم 

هدام ۶۴١
فراعتم فالخرب  هدوب  قلطم  هیراـع  رگا  دـشاب و  هدومن  لامعتـسا  نذا ، دروم  ریغ  رد  هک  نیا  رگم  تسین  هیراـع  لاـم  لامعتـسا  زا  یـشان  تصقنم  لوئـسم  ریعتـسم 

.دشاب هدرک  هدافتسا 
هدام ۶۴٢

.دشابن وا  لمع  هب  طوبرم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  یناصقن  رسک و  ره  لوئسم  دشاب  هدش  نامض  طرش  ریعتسم  رب  رگا 
هدام ۶۴٣

.دوب دهاوخ  تصقنم  نیا  نماض  دشاب  هدش  زین  لامعتسا  فرص  زا  یشان  تصقنم  نامض  طرش  ریعتسم  رب  رگا 
هدام ۶۴۴

.دشاب هدرکن  مه  یدعت  ای  طیرفت  هدشن و  نامض  طرش  دنچ  ره  تسا  نماض  ریعتسم  کوکسمریغ  کوکسم و  زا  معا  هرقن  الط و  ی  هیراع رد 
هدام ۶۴۵
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.دوش تیاعر  ات ۶٣٠  داوم ۶٢۴ و ۶٢۶  دافم  دیاب  هیراع  در  رد 
هدام ۶۴۶

.دشاب هدش  یصاخ  طرش  هک  نیا  رگم  تسا  تداع  فرع و  عبات  نآ  یرادهاگن  جراخم  تسا و  ریعتسم  ی  هدهع رب  هیراع  لام  زا  عافتنا  یارب  همزال  جراخم 
هدام ۶۴٧

.ریعم نذا  هب  رگم  دهد  ریغ  فرصت  هب  یوحن  چیه  هبار  هیراع  لام  دناوت  یمن ریعتسم 
ضرق رد  مهدزای –  لصف 

هدام ۶۴٨
سنج و رادقم و  ثیح  زا  ار  نآ  لثم  روبزم  فرط  هک  دنک  یم کیلمت  رگید  فرط  هب  ار  دوخ  لام  زا  ینیعم  رادـقم  نیفرط  دـحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدـقع  ضرق 

.دهدب ار  درلا  موی تمیق  لثم ، در  رذعت  تروص  رد  دیامن و  در  فصو 
هدام ۶۴٩

.تسا ضرتقم  لام  زا  دوش  صقان  ای  فلت  میلست ، زا  دعب  تسا  ضرق  عوضوم  هک  یلام  رگا 
هدام ۶۵٠

.دشاب هدرک  لزنت  ای  یقرت  ًاتمیق  هچ  رگا  دنک  در  تسا  هدرک  ضرق  هک  ار  یلام  لثم  دیاب  ضرتقم 
هدام ۶۵١

.دنک هبلاطم  ار  دوخ  بلط  تدم ، اضقنا  زا  لبق  دناوت  یمن ضرقم  دشاب  هدش  نیعم  یلجا  یمزلم  هجو  هب  ضرق  یادا  یارب  رگا 
هدام ۶۵٢

.دهد یم رارق  یطاسقا  ای  تلهم  ضرتقم  یارب  لاوحا  عاضوا و  قباطم  مکاح  هبلاطم ، عقوم  رد 
هدام ۶۵٣
.تسا خوسنم 

یدنبورگ رامق و  رد  مهدزاود –  لصف 
هدام ۶۵۴

.تسا یراج  دشاب  هدش  دیلوت  عورشمان  تالماعم  زا  هک  یتادهعت  ی  هیلک دروم  رد  مکح  نیمه  .دوب  دهاوخن  عومسم  نآ  هب  هعجار  یواعد  لطاب و  یدنبورگ  رامق و 
هدام ۶۵۵

.دوش یمن تیاعر  اه  نآ دروم  رد  لبق  ی  هدام دافم  زئاج و  یدنبورگ  ینزریشمش  یزادناریت و  رد  نینچمه  یراوس و  تاناویح  ندیناود  رد 
تلاکو رد  مهدزیس –  لصف 

تایلک رد  لوا –  ثحبم 
هدام ۶۵۶

.دیامن یم دوخ  بیان  یرما  ماجنا  یارب  ار  رگید  فرط  نیفرط  زا  یکی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدقع  تلاکو 
هدام ۶۵٧

.تسا لیکو  لوبق  هب  طونم  تلاکو  ققحت 
هدام ۶۵٨

.دوش یم عقاو  دنک  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  ظفل  ره  هب  ًالوبق  ًاباجیا و  تلاکو 
هدام ۶۵٩

.ترجا اب  ای  دشاب  یناجم  تسا  نکمم  تلاکو 
هدام ۶۶٠

.یصاخ روما  ای  رما  یارب  دیقم و  ای  دشاب  لکوم  روما  مامت  یارب  قلطم و  روط  هب  تسا  نکمم  تلاکو 
هدام ۶۶١

.دوب دهاوخ  لکوم  لاوما  ندرک  هرادا  هب  طوبرم  طقف  دشاب  قلطم  تلاکو  هک  یتروص  رد 
هدام ۶۶٢

.دشاب هتشاد  تیلها  رما  نآ  ماجنا  یارب  هک  دشاب  یسک  دیاب  مه  لیکو  .دروآ  اج  هب  ار  نآ  دناوتب  لکوم  دوخ  هک  دوش  هداد  یرما  رد  دیاب  تلاکو 
هدام ۶۶٣

.دهد ماجنا  تسا  جراخ  وا  تلاکو  دودح  زا  هک  ار  یلمع  دناوت  یمن لیکو 
هدام ۶۶۴

.دوب دهاوخن  هعفارم  رد  لیکو  قح ، ذخا  رد  لیکو  نینچمه  دیامن و  نآ  رب  تلالد  نیارق  هک  نیا  رگم  تسین  قح  ضبق  رد  لیکو  همکاحم ، رد  لیکو 
هدام ۶۶۵

.دنک نآ  رب  تلالد  یعطق  ی  هنیرق هک  نیا  رگم  تسین  نمث  ضبق  رد  تلاکو  عیب  رد  تلاکو 
لیکو تادهعت  رد  مود –  ثحبم 

هدام ۶۶۶
.دوب دهاوخ  لوئسم  ددرگ  یم بوسحم  نآ  ببسم  لیکو  ًافرع  هک  دوش  هجوتم  لکوم  هب  یتراسخ  لیکو  ریصقت  زا  هاگ  ره 

هدام ۶۶٧
تداع فرع و  نئارق و  بسح  رب  ای  هداد  رایتخا  وا  هب  هحارـصلاب  لکوم  هک  هچ  نآ  زا  دیامن و  تاعارم  ار  لکوم  تحلـصم  دوخ  تامادقا  تافرـصت و  رد  دـیاب  لیکو 

.دنکن زواجت  تسوا ، رایتخا  لخاد 
هدام ۶۶٨

.دنک در  وا  هب  تسا  هدرک  تفایرد  وا  یاج  هب  هک  ار  هچ  نآ  دهدب و  لکوم  هب  ار  دوخ  تلاکو  تدم  باسح  دیاب  لیکو 
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هدام ۶۶٩
کی ره  هک  نیا  رگم  دیامنب  رما  نآ  رد  تلاخد  نارگید  ای  یرگید  نودب  دناوت  یمن اه  نآ زا  کی  چیه  دشاب  هدش  نیعم  لیکو  رفن  دنچ  ای  ود  رما ، کی  ماجنا  یارب  هاگ  ره 

.دروآ اج  هب  ار  رما  نآ  ییاهنت  هب  دناوت  یم مادک  ره  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتشاد  تلاکو  ًالقتسم 
هدام ۶٧٠

.دوش یم لطاب  یرگید  تلاکو  اه  نآ زا  یکی  توم  هب  دنشاب  لیکو  عامتجا ، وحن  هب  رفن  ود  هک  یتروص  رد 
هدام ۶٧١

.دشاب تلاکو  مدع  هب  حیرصت  هک  نیا  رگم  تسه  زین  نآ  تامدقم  مزاول و  رد  تلاکو  مزلتسم  رما ، ره  رد  تلاکو 
هدام ۶٧٢

.دشاب لیکوت  رد  لیکو  نئارق ، تلالد  هب  ای  ًاحیرص  هک  نیا  رگم  دهد  تلاکو  یرگید  هب  رما  نآ  یارب  دناوت  یمن یرما  رد  لیکو 
هدام ۶٧٣

هب تبسن  لکوم  لباقم  رد  ثلاث  صخش  لیکو و  زا  کی  ره  دنک  راذگاو  یثلاث  صخش  هب  دراد  تلاکو  نآ  رد  هک  ار  یرما  ماجنا  هتشادن ، لیکوت  رد  تلاکو  هک  لیکو  رگا 
.دوب دهاوخ  لوئسم  دوش  یم بوسحم  ببسم  هک  یتاراسخ 

لکوم تادهعت  رد  موس –  ثحبم 
هدام ۶٧۴

هنوگ چیه  لکوم  تسا  هداد  ماجنا  تلاکو  دودح  زا  جراخ  رد  هک  هچ  نآ  دروم  رد  .دهد  ماجنا  تسا ، هدرک  دوخ  تلاکو  دودح  رد  لیکو  هک  ار  یتادـهعت  مامت  دـیاب  لکوم 
.دنک هزاجا  ًانمض  ای  ًاتحارص  ار  لیکو  یلوضف  لامعا  هک  نیا  رگم  تشاد  دهاوخن  دهعت 

هدام ۶٧۵
.دشاب هدش  ررقم  رگید  روط  تلاکو ، دقع  رد  هک  نیا  رگم  دهدب  ار  لیکو  ترجا  نینچمه  تسا و  هدومن  دوخ  تلاکو  ماجنا  یارب  لیکو  هک  ار  یجراخم  مامت  دیاب  لکوم 

هدام ۶٧۶
دـشابن یملـسم  تداع  رگا  تسا و  تداع  فرع و  عبات  دشابن  دادرارق  نآ  رادقم  ای  هلاکولا  قح هب  تبـسنرگا  دوب و  دـهاوخ  نیفرط  نیب  دادرارق  عبات  لیکو  ی  هلاکولا قح

.تسا لثملا  ترجا قحتسم  لیکو 
هدام ۶٧٧

.دشاب ترجا  اب  هک  تسا  نیا  رب  لومحم  دشاب  هدشن  حیرصت  نآ  ندوب  ترجا  اب  ای  یناجم  تلاکو ، رد  رگا 
تلاکو یاضقنا  هفلتخم  قرط  رد  مراهچ –  ثحبم 

هدام ۶٧٨
: دوش یم عفترم  لیذ  قرط  هب  تلاکو 

؛ لکوم لزع  هب  - ١
؛ لیکو یافعتسا  هب  - ٢

.لکوم ای  لیکو  نونج  ای  توم  هب  - ٣
هدام ۶٧٩

.دشاب هدش  طرش  یمزال  دقع  نمض  رد  لزع  مدع  ای  لیکو و  تلاکو  هک  نیا  رگم  دنک  لزع  ار  لیکو  دهاوخب  تقو  ره  دناوت  یم لکوم 
هدام ۶٨٠

.تسا ذفان  لکوم  هب  تبسن  دیامنب  دوخ  تلاکو  دودح  رد  وا  هب  لزع  ربخ  ندیسر  زا  لبق  لیکو  هک  یروما  مامت 
هدام ۶٨١

.دنک مادقا  هتشاد  تلاکو  هچ  نآ  رد  دناوت  یم تسا  یقاب  دوخ  نذا  هب  لکوم  تسا  مولعم  هک  یمادام  داد  افعتسا  لیکو  هک  نیا  زا  دعب 
هدام ۶٨٢

هک یروما  رد  رگم  لیکو  تیروجحم  تسا  نینچمه  دـشاب و  یمن اه  نآ رد  لیکوت  زا  عنام  رجح ، هک  یروما  رد  رگم  دوش  یم تلاکو  نالطب  بجوم  لـکوم  تیروجحم 
.دشابن نآ  رد  مادقا  زا  عنام  رجح 

هدام ۶٨٣
نیا لثم  دروآ  اج  هب  دشاب  لیکو  تلاکو  اب  یفانم  هک  یلمع  یلک  روط  هب  ای  دهد  ماجنا  دوخ  تسا  تلاکو  دروم  هک  ار  یلمع  لکوم  ای  دورب  نیب  زا  تلاکو  قلعتم  هاگ  ره 

.دوش یم خسفنم  تلاکو  دشورفب  دوخ  دوب  هداد  تلاکو  نآ  شورف  یارب  هک  ار  یلام  هک 
یدقع نامض  رد  مهدراهچ –  لصف 

تایلک رد  لوا –  ثحبم 
هدام ۶٨۴

ثلاـث صخـش  هل و  نومـضم ار  رگید  فرط  نماـض  ار  دـهعتم  .دریگب  هدـهع  هب  تسا  یرگید  ی  همذ رب  هک  ار  یلاـم  یـصخش  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  نامـض  دـقع 
.دنیوگ یم یلصا  نویدم  ای  هنع  نومضمار

هدام ۶٨۵
.تسین طرش  یلصا  نویدم  یاضر  نامض ، رد 

هدام ۶٨۶
.دشاب هتشاد  تیلها  هلماعم  یارب  دیاب  نماض 

هدام ۶٨٧
.تسا حیحص  تیم  روجحم و  زا  ندش  نماض 

هدام ۶٨٨
.درک تنامض  نماض  زا  تسا  نکمم 

www.takbook.com



هدام ۶٨٩
.تسا حیحص  دنک  لوبق  هل  نومضم هک  مادک  ره  تنامض  دنوش  یصخش  نماض  رفن  دنچ  هاگ  ره 

هدام ۶٩٠
رگا یلو  دنک  خسف  ار  نامض  دقع  دناوت  یم دشاب  هدوب  لهاج  نماض  نکمت  مدع  هب  نامض  تقو  رد  هل  نومضمرگا نکیل  دشاب  رادلام  نماض  هک  تسین  طرش  نامـض  رد 

.تشاد دهاوخن  یرایخ  هل  نومضم دوش  یلمریغ  دقع ، زا  دعب  نماض 
هدام ۶٩١

.تسا لطاب  تسا ، هدشن  داجیا  نآ  ببس  زونه  هک  ینید  ِنامض 
هدام ۶٩٢

.دیامنب ار  نآ  یروف  تخادرپ  دهعت  لجؤم  نید  رد  دناوت  یم نینچمه  دنک و  نیعم  یلجا  نآ  هیدأت  یارب  نماض  تسا  نکمم  لاح ، نید  رد 
هدام ۶٩٣

.دشابن ینهر  یلصا  نید  هچ  رگا  دنک  نهر  ی  هبلاطم نماض  زا  نامض  دقع  رد  دناوت  یم هل  نومضم
هدام ۶٩۴

هچ نید  نآ  دنادب  هک  نیا  نودب  دوشب  صخش  نید  نماض  یـسک  رگا  نیاربانب  تسین  طرـش  دیامن  یم ار  نآ  تنامـض  هک  ینید  طیارـش  فاصوا و  رادقم و  هب  نماض  ملع 
.تسا لطاب  دیدرت  وحن  هب  نید  دنچ  زا  یکی  تنامض  نکیل  تسا  حیحص  نامض  تسا  رادقم 

هدام ۶٩۵
.تسین مزال  هنع  نومضم ای  هل  نومضم صخش  هب  نماض  یلیصفت  تفرعم 

هدام ۶٩۶
.دشاب دوجوم  نآ  رد  یخسف  طرش  هچ  رگا  دومن  تنامض  تسا  نکمم  ار  ینید  ره 

هدام ۶٩٧
.تسا زیاج  نآ  ندمآ  رد  ریغلل  قحتسم تروص  رد  نمث  ای  عیبم  کرد  هب  تبسن  عیاب  ای  یرتشم  زا  هدهع  نامض 

هل نومضم نماض و  نیب  نامض  رثا  رد  مود –  ثحبم 
هدام ۶٩٨

.دوش یم لوغشم  هل  نومضم هب  نماض  ی  همذ یرب و  هنع  نومضم ی  همذ دش  عقاو  حیحص  روط  هب  نامض  هک  نیا  زا  دعب 
هدام ۶٩٩

.دشاب قلعم  تسا  نکمم  هیدأت  هب  مازتلا  یلو  تسا  لطاب  منماض  نم  دادن  نویدم  رگا  هک  دنک  دیق  نماض  هک  نیا  لثم  نامض  رد  قیلعت 
هدام ٧٠٠

.دوش یمن نآ  نالطب  بجوم  منماض ، نم  دشاب ، نویدم  هنع  نومضم رگا  هک  دنک  دیق  نماض  هک  نیا  لثم  نآ  تحص  طیارش  هب  نامض  قیلعت 
هدام ٧٠١

تروص رد  ای  تسا  ررقم  هدام ۶٩٠  رد  هک  یروط  هب  نماض  راسعا  تروص  رد  رگم  دننک  خسف  ار  نآ  دنناوت  یمن هل  نومـضم ای  نماض  مزال و  تسا  یدقع  نامض ،
.دقع تاررقم  زا  فلخت  تروص  رد  ای  هب و  نومضم نید  هب  تبسن  خسف  قح  ندوب 

هدام ٧٠٢
.دشاب لاح  نید ، هچ  رگا  دنک  نماض  زا  ار  دوخ  بلط  ی  هبلاطم تدم ، یاضقنا  زا  لبق  دناوت  یمن هل  نومضم دشاب  هتشاد  تدم  نامض  هاگ  ره 

هدام ٧٠٣
.دشاب لجوم  نید ، هچ  رگا  دراد  ار  دوخ  بلط  هبلاطم  قح  هل  نومضم لاح ، نامض  رد 

هدام ٧٠۴
.تسا هدوب  لجوم  هک  دوش  مولعم  نئارق  هب  هک  نآ  رگم  تسا  لاح  هب  لومحم  قلطم ، نامض 

هدام ٧٠۵
.دوش یم لاح  نماض ، توف  هب  لجوم  نامض 

هدام ٧٠۶
.دش فذح 

هدام ٧٠٧
.دشاب نید  لصا  زا  اربا  دوصقم ، هک  نیا  رگم  دوش  یمن یرب  نماض  دنک  یرب  ار  هنع  نومضم همذ  هل  نومضم رگا 

هدام ٧٠٨
.دوش یم یرب  نامض  زا  رایخ  ای  هلاقا  ببس  هب  عیب  خسف  تروص  رد  تسا  عیبم  کرد  نماض  هک  یسک 

هنع نومضم نماض و  نیب  نامض  رثا  رد  موس –  ثحبم 
هدام ٧٠٩

لیصحت ار  وا  تئارب  ینیعم  تدم  رد  هک  دشاب  هدش  مزتلم  هنع  نومضم هک  یتروص  رد  دناوت  یم یلو  نید  یادا  زا  دعب  رگم  درادن  هنع  نومـضم هب  عوجر  قح  نماض 
.دنک عوجر  دشاب  هدش  یضقنم  مه  روبزم  تدم  دیامن و 

هدام ٧١٠
هنع نومضم هب  عوجر  قح  تسا و  هدرک  ادا  ار  نید  هک  تسا  نآ  لثم  دیامن  لوبق  صخش  نآ  دهدب و  ار  نید  هک  یسک  هب  دنک  هلاوح  هل  نومـضم تیاضر  اب  نماض  رگا 

.نماض ی  هدهع هب  هل  نومضم هلاوح  تسا  نینچمه  دراد و 
هدام ٧١١

هنع نومضم دنک و  هعجارم  هنع  نومـضم هب  دیاب  تشاد و  دهاوخن  هل  نومـضم هب  عوجر  قح  نماض  دزادرپب  ًایناث  ار  نآ  هنع  نومـضم دنک و  هیدأت  ار  نید  نماض  رگا 
.دراد درتسم  تسا  هتفرگ  هک  ار  هچ  نآ  هل  نومضم زا  دناوت  یم
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هدام ٧١٢
.دراد هنع  نومضم هب  عوجر  قح  دشاب  وا  ثراو  نماض  دوش و  توف  هل  نومضم هاگ  ره 

هدام ٧١٣
.دشاب هدرک  رتمک  هب  حلص  ار  نید  هچ  رگا  دنک  هبلاطم  نویدم  زا  دناوت  یمن هداد  هچ  نآ  رب  هدایز  دشاب  هداد  نید  زا  رتمک  هل  نومضم هب  نماض  رگا 

هدام ٧١۴
.دشاب هداد  هنع  نومضم نذا  هب  هک  یتروص  رد  رگم  درادن  هدایز  هب  عوجر  قح  دهدب  نیاد  هب  نید  زا  رتدایز  نماض  رگا 

هدام ٧١۵
.دنک هبلاطم  نویدم  زا  دناوت  یمن تسا  هدشن  لاح  نید  هک  مادام  دهدب  ار  نآ  دعوم  زا  لبق  نماض  هتشاد و  تدم  نید  هاگ  ره 

هدام ٧١۶
هک نآ  رگم  دشاب  هدیـسرن  نآ  دعوم  هتـشاد و  تدم  نامـض ، دـنچ  ره  دـیامن  هنع  نومـضم هب  عوجر  دـناوت  یم دـنک  ادا  نماض  تقو  ره  دـشاب  لاح  نید  هک  یتروص  رد 

.دشاب هداد  لجوم  نامض  هب  نذا  هنع  نومضم
هدام ٧١٧

.دشاب هدادن  ادا  رد  نذا  هنع  نومضم هب  نماض  دنچره  دوش  یم یرب  نماض  دنک  ادا  ار  نید  هنع  نومضم هاگ  ره 
هدام ٧١٨

.دنوش یم یرب  ود  ره  هنع  نومضم نماض و  دنک  اربا  نید  زا  ار  نماض  هل  نومضم هاگ  ره 
هدام ٧١٩

.درادن هنع  نومضم هب  عوجر  قح  نماض  دهدب  ار  نید  ًاناجم  یرگید  ای  اربا  ار  نماض  هل  نومضم هاگ  ره 
هدام ٧٢٠

.درادن هنع  نومضم هب  عوجر  قح  دشاب  هدرک  تنامض  عربت ، دصق  هب  هک  ینماض 
نینماض نیب  نامض  رثا  رد  مراهچ –  ثحبم 

هدام ٧٢١
رگا دراد و  عوجر  قح  وا  مهسردق  هب  طقف  اه  نآ زا  کی  ره  هب  هل  نومضم دنشاب  هدرک  تنامض  میهست  وحن  هب  ضرق  کی  یارب  صخش  کی  زا  ددعتم  صاخشا  هاگ  ره 

.دنک عوجر  وا  مهس  ردق  هب  دناوت  یم دشاب  هداد  هیدأت  نذا  هک  رگید  نینماض  زا  کی  ره  هب  دیامن  هیدأت  ار  ضرق  مامت  نینماض  زا  یکی 
هدام ٧٢٢

هب ات  دنک  یم عوجر  دوخ  هنع  نومـضم هب  ینماض  ره  قیرط  نیمه  هب  دـنک و  عوجر  دوخ  هنع  نومـضم هب  دـیاب  درادـن و  یلـصا  نویدـم  هب  عوجر  قح  نماض  ِنماض 
.دسرب یلصا  نویدم 

هدام ٧٢٣
نویدـم نید  هب  ار  دوخ  مازتلا  یـسک  هک  نیا  لثم  تسین  لطبم  مازتلا ، هب  قیلعت  تروص  نیا  رد  .دوش  مزتلم  یرگید  نید  هب  یمزال  دـقع  نمـض  رد  یـسک  تسا  نکمم 

.دیامن وا  مدع  هب  قلعم 
هلاوح رد  مهدزناپ –  لصف 

هدام ٧٢۴
ار ثلاث  صخـش  لاتحم ، ار  راکبلط  لیحم ، ار  نویدـم  .ددرگ  یم لقتنم  یثلاث  صخـش  ی  همذ هب  نویدـم  ی  همذ زا  یـصخش  بلط  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدـقع  هلاوح 

.دنیوگ یم هیلع  لاحم
هدام ٧٢۵

.هیلع لاحم لوبق  لاتحم و  یاضر  اب  رگم  دوش  یمن ققحم  هلاوح 
هدام ٧٢۶

.دوب دهاوخن  یراج  نآ  رد  هلاوح  ماکحا  دشابن  لاتحم  نویدم  لیحم  هلاوح ، دروم  رد  رگا 
هدام ٧٢٧

.تسا نماض  مکح  رد  یلوبقزا  سپ  هیلع  لاحم تروص  نیا  رد  دشاب  لیحم  هب  نویدم  هیلع  لاحم هک  تسین  مزال  هلاوح  تحص  یارب 
هدام ٧٢٨

.تسین طرش  هیلع  لاحم تئالم  هلاوح ، تحص  رد 
هدام ٧٢٩

.دنک عوجر  لیحم  هب  خسف و  ار  هلاوح  دناوت  یم لاتحم  دشاب  وا  راسعا  هب  لهاج  لاتحم  هدوب و  رسعم  هیلع  لاحم هلاوح ، تقو  رد  هاگ  ره 
هدام ٧٣٠

.دوش یم لوغشم  هیلع  لاحم ی  همذ یرب و  هداد  هلاوح  هک  ینید  زا  لیحم  ی  همذ هلاوح ، ققحت  زا  سپ 
هدام ٧٣١

.دیامن لیحم  هب  عوجر  تسا  هتخادرپ  هک  یرادقم  نامه  هب  دناوت  یم هلاوح  هجو  یادا  زا  دعب  هدوبن  لیحم  نویدم  هیلع  لاحم هک  یتروص  رد 
هدام ٧٣٢

هدش طرـش  خسف  رایخ  هک  یتروص  رد  ای  هدام ٧٢٩ و  دروم  رد  رگم  دنک  خسف  ار  نآ  دـناوت  یمن هیلع  لاحم لاتحم و  لیحم و  زا  کی  چـیه  مزال و  تسا  یدـقع  هلاوح 
.دشاب

هدام ٧٣٣
هلاوح ددرگ  مولعم  عیب  نالطب  دعب  دریگب و  یسک  زا  ار  نمث  عیاب  هک  دشاب  هداد  هلاوح  یرتشم  ای  دهدب  یصخش  هب  ار  نمث  یرتشم  هک  دشاب  هداد  هلاوح  عیاب  عیب ، رد  رگا 

یرب و هیلع  لاحم نکیل  هدوبن  لطاب  هلاوح  دوش  خسفنم  هلاقا  ای  خـسف  ی  هطـساو هب  عیب  رگا  یلو  دراد  درتسم  دـیاب  دـشاب  هدرک  ذـخا  ار  نمث  لاتحم  رگا  دوش و  یم لطاب 
.دوب دهاوخ  یراج  زین  تادهعت  ریاس  دروم  رد  هدام  نیا  دافم  .دنک  عوجر  رگیدکی  هب  دناوت  یم یرتشمای  عیاب 
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تلافک رد  مهدزناش –  لصف 
هدام ٧٣۴

رگید فرط  لوفکم و  ار  ثلاث  صخش  لیفک ، ار  دهعتم  .دنک  یم دهعت  ار  یثلاث  صخش  راضحا  رگید  فرط  لباقم  رد  نیفرط  دحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدقع  تلافک 
.دنیوگ یم هل  لوفکمار

هدام ٧٣۵
.دوش یم عقاو  هل  لوفکم لیفک و  یاضر  هب  تلافک 

هدام ٧٣۶
.دشاب نآ  رکنم  لوفکم  هچ  رگا  تسا  یفاک  هل  لوفکم فرط  زا  قح  یوعد  هکلب  تسین  طرش  ، لوفکم ی  هدهع رب  یقح  توبث  هب  لیفک  ملع  تلافک ، تحص  رد 

هدام ٧٣٧
.دشاب مولعم  نآ  تدم  دیاب  ندوب  تقوم  تروص  رد  تقوم و  ای  دشاب  قلطم  تسا  نکمم  تلافک 

هدام ٧٣٨
.دوش لیفک  لیفک  یرگید  صخش  تسا  نکمم 

هدام ٧٣٩
.درادن هبلاطم  قح  دعوم ، ندیسر  زا  لبق  تقوم  تلافک  رد  یلو  دنک  اضاقت  ار  لوفکم  راضحا  دناوت  یم دهاوخب  تقو  ره  هل  لوفکم قلطم ، تلافک  رد 

هدام ٧۴٠
.دیآ رب  دوش  یم تباث  لوفکم  هدهع  رب  هک  یقح  ی  هدهع زا  دیاب  الاو  دیامن  راضحتسا  هدرک  دهعت  هک  یناکم  نامز و  رد  ار  لوفکم  دیاب  لیفک 

هدام ٧۴١
.دنک لمع  تسا  هدش  مزتلم  هک  یوحن  هب  دیاب  دهدب  لوفکم  راضحا  مدع  تروص  رد  یلام  هک  دشاب  هدش  مزتلم  لیفک  رگا 

هدام ٧۴٢
.دشاب رگید  لحم  هب  فرصنم  دقع  هک  نیا  رگم  دنک  میلست  دقع  لحم  رد  ار  لوفکم  دیاب  لیفک  دشاب  هدشن  نیعم  میلست  لحم  تلافک  رد  رگا 

هدام ٧۴٣
.دوش یم هداد  دشاب  یفاک  لوفکم  ندرکرضاح  یارب  هک  یتلهم  لیفک  هب  دشاب  بیاغ  لوفکم  رگا 

هدام ٧۴۴
یرب لیفک  درک  لوبق  رگا  نکیل  تسین  مزـال  هل  لوفکم رب  نآ  لوبق  دـنک  میلـست  دـنا  هدرک هک  یطیارـش  فـالخرب  اـی  ررقم  ناـکم  ناـمز و  ریغ  رد  ار  لوفکم  لـیفک  رگا 

.تسین لوبق  هب  مزلم  لیفک  دیامن  میلست  یاضاقت  نیفرط  نیب  ررقم  فالخ  رب  هل  لوفکم رگا  نینچمه  دوش و  یم
هدام ٧۴۵

یقح ی  هدهع زا  دیاب  الاو  دنک  رضاح  ار  صخـش  نآ  دیاب  تسا و  لیفک  مکح  رد  دنک  جراخ  وا  یاضر  نودب  وا  ماقم  مئاق ای  قح  یذ رادتقا  تحت  زا  ار  یـصخش  سک  ره 
.دیآ رب  دوش  تباث  وا  رب  هک 

هدام ٧۴۶
: دوش یم یرب  لیفک  لیذ  دراوم  رد 

؛ تسا هدش  دهعتم  هک  یوحن  هب  لوفکم  ندرک  رضاح  تروص  رد  - ١
؛ دوش رضاح  ًاصخش  ررقم  عقوم  رد  لوفکم  هک  یتروص  رد  - ٢

؛ دوش یرب  دراد  وا  رب  هل  لوفکم هک  یقح  زا  احنا  زا  یوحن  هب  لوفکم  ی  همذ هک  یتروص  رد  - ٣
؛ دیامن یرب  ار  لیفک  هل  لوفکم هک  یتروص  رد  - ۴

؛ دوش لقتنم  یرگید  هب  احنا  زا  یوحن  هب  هل  لوفکم قح  هک  یتروص  رد  - ۵
.لوفکم توف  تروص  رد  - ۶

هدام ٧۴٧
تداهـش اب  ار  هل  لوفکم عانتما  لوفکم و  راضحا  دناوت  یم لیفک  دیامن  عانتما  نآ  لوبق  زا  هل  لوفکم دـنک و  رـضاح  هررقم  طیارـش  قباطم  ار  دوخ  لوفکم  لیفک  هاگ  ره 

.دیامن تابثا  مکاح  دزن  راضحا  ای  مکاح و  دزن  ربتعم 
هدام ٧۴٨

.دوش یمن لیفک  تئارب  بجوم  هل  لوفکم توف 
هدام ٧۴٩

.دوش یمن یرب  نارگید  لباقم  رد  اه  نآ زا  یکی  هب  وا  میلست  هب  دیامن  تلافک  یصخش  زا  رفن ، دنچ  لباقم  رد  رفن  کی  هاگ  ره 
هدام ٧۵٠

درک رضاح  ار  یلصا  لوفکم  هک  اه  نآ زا  مادک  ره  دنک و  رـضاح  ار  دوخ  لوفکم  دیاب  لیفک  ره  اذکه  وا و  لیفک  یرگید  دشاب و  لیفک  لیفک  یـصخش  هک  یتروص  رد 
.دنوش یم یرب  مه  وا  دعبام  یاه  لیفک دش  یرب  هدام ٧۴۶  رد  روبزم  تاهج  زا  یکی  هب  هک  مادک  ره  دنوش و  یم یرب  نیریاس  وا و 

هدام ٧۵١
عوجر لوفکم  هب  دناوت  یم دنک  قح  یادا  وا  نذا  هب  ای  دیامن و  ادا  تسا  وا  ی  هدـهع هب  هک  ار  یقح  راضحا  زا  نکمت  مدـع  اب  لیفک  هدوب و  لوفکم  نذا  هب  تلافک  هاگ  ره 

.تشاد دهاوخن  عوجر  قح  دشابن  لوفکم  نذا  هب  کی  چیه  رگا  دنک و  ذخا  هداد  هک  ار  هچ  نآ  هدرک 
حلص رد  مهدفه –  لصف 

هدام ٧۵٢
.دوش عقاو  نآ  ریغ  هلماعم و  دروم  رد  یلامتحا ، عزانت  زا  یریگولج  ای  دوجوم و  عزانت  عفر  دروم  رد  ای  تسا  نکمم  حلص 

هدام ٧۵٣
.دنشاب هتشاد  حلص  دروم  رد  فرصت  هلماعم و  تیلها  دیاب  نیفرط  حلص ، تحص  یارب 
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هدام ٧۵۴
.دشاب عورشم  ریغ  هک  یرما  رب  حلص  زج  تسا  ذفان  حلص  ره 

هدام ٧۵۵
.دوش یمن بوسحم  رارقا  حلص ، تساوخرد  نیاربانب  تسا  زیاج  زین  اوعد  راکنا  اب  حلص 

هدام ٧۵۶
.دوش عقاو  حلص  دروم  تسا  نکمم  دوش  یم دیلوت  مرج  زا  هک  یصوصخ  قوقح 

هدام ٧۵٧
.تسا زیاج  زین  ضوعالب  حلص 

هدام ٧۵٨
، حلص دروم  رگا  نیاربانب  درادن  ار  هلماعم  نآ  هصاخ  ماکحا  طیارش و  نکیل  دهد  یم تسا  هدش  عقاو  نآ  یاج  هب  هک  ار  هلماعم  ی  هجیتن دنچره  تالماعم  ماقم  رد  حلص 

.دوش یرجم  نآ  رد  عیب  هصاخ  ماکحا  طیارش و  هک  نیا  نودب  دوب  دهاوخ  عیب  هجیتن  نامه  نآ  هجیتن  ضوع ، لباقم  رد  دشاب  نیع 
هدام ٧۵٩

.دشاب عیب  ماقم  رد  دنچ  ره  تسین  حلص  رد  هعفش  قح 
هدام ٧۶٠

.هلاقا ای  رایخ  هب  خسف  دراوم  رد  رگم  دروخ  یمن مه  رب  دشاب و  هدش  عقاو  هزئاج  دوقع  ماقم  رد  هچ  رگا  تسا  مزال  دقع  حلص ،
هدام ٧۶١

فلخت تروص  رد  رگم  دشاب  نبغ  یاعدا  هب  هچ  رگا  دنک  خسف  ار  نآ  دناوت  یمن کی  چیه  تسا و  نیفرط  نیب  عطاق  دشاب  حماست  رب  ینبم  ای  عزانت  دروم  رد  هک  یحلص 
.رایخ طارتشا  ای  طرش 

هدام ٧۶٢
.تسا لطاب  حلص  دشاب  هدش  عقاو  یهابتشا  حلص  دروم  رد  ای  هحلاصم و  فرط  رد  رگا 

هدام ٧۶٣
.تسین ذفان  هارکا  هب  حلص 

هدام ٧۶۴
.تسا خسف  رایخ  بجوم  حلص  رد  سیلدت 

هدام ٧۶۵
.تسا حیحص  هلماعم  نالطب  زا  یشان  یوعد  حلص  یلو  تسا  لطاب  هلطاب ، ی  هلماعم رب  ینتبم  یوعد  حلص 

هدام ٧۶۶
نیح رد  یوعد  أشنم  هچ  رگا  تسا  بوسحم  حلص  رد  لخاد  یواعد  هیلک  دنـشاب  هداد  همتاخ  حلـص  هب  ار  دوخ  هیـضرف  هیعقاو و  یواعد  مامت  یلک  روط  هب  نیفرط  رگا 

.ددرگن نآ  لماش  نئارق  بسح  هب  حلص  هک  نیا  رگم  دشابن  مولعم  حلص 
هدام ٧۶٧

.تسا لطاب  حلص  تسا  هدوب  یفتنم  حلص  عوضوم  هک  ددرگ  مولعم  حلص  زا  دعب  رگا 
هدام ٧۶٨

نکمم دهعت  نیا  دنک  هیدأت  نیعم  تدم  ات  ههام  همه ای  هلاس  همه  ینیعم  ی  هقفن هک  دوش  دهعتم  دریگ  یم هک  یحلصلا  لام ضوع  رد  نیفرط  دحا  تسا  نکمم  حلص  دقع  رد 
.دوش عقاو  ثلاث  صاخشا  ای  صخش  عفن  هب  ای  هحلاصم  فرط  عفن  هب  تسا 

هدام ٧۶٩
.دوش هداد  وا  ثارو  هب  هقفن  عفتنم ، توف  زا  دعب  هک  دومن  طرش  تسا  نکمم  دشاب  هدش  عقاو  هک  سک  ره  عفن  هب  لبق  ی  هدام رد  هروکذم  دهعت  رد 

هدام ٧٧٠
.دشاب هدش  طرش  هک  نیا  رگم  دوش  یمن خسف  هقفن ، دهعتم  سالفا  ای  یگتسکشرو  هب  دوش  یم عقاو  قوف  هدام  ود  قبط  رب  هک  یحلص 

نهر رد  مهدجه –  لصف 
هدام ٧٧١

.دنیوگ یم نهترم  ار  رگید  فرط  نهار و  ار  هدنهد  نهر .دهد  یم نیاد  هب  هقیثو  یارب  ار  یلام  نویدم  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدقع  نهر 
هدام ٧٧٢

.تسین هلماعم  تحص  طرش  ضبق  رارمتسا  یلو  دوش  هداد  ددرگ  یم نیعم  نیفرط  نیب  هک  یسک  فرصت  هب  ای  نهترم  ضبق  هب  دیاب  نوهرم  لام 
هدام ٧٧٣

.دوش عقاو  نهر  دروم  دناوت  یمن تسین  ینوناق  لاقتنا  لقن و  لباق  هک  یلام  ره 
هدام ٧٧۴

.تسا لطاب  تعفنم  نید و  نهر  دشاب و  نیعم  نیع  دیاب  نوهرم  لام 
هدام ٧٧۵

.دشاب خسف  لباق  تسا  همذ  لاغتشا  بجوم  هک  یدقع  ولو  دوش  هداد  نهر  تسا  نکمم  دشاب  همذ  رد  هک  یلام  ره  یارب 
هدام ٧٧۶

فرصت رد  نهر  هک  دننک  نیعم  یضارت  هب  دیاب  نینهترم  تروص  نیا  رد  دهدب  نهر  دراد  رفن  دنچ  ای  ود  هب  هک  نید  دنچ  ای  ود  لباقم  رد  ار  یلام  رفن  کی  تسا  نکمم 
.دنهدب نهر  دراد  اه  نآ زا  هک  یبلط  لباقم  رد  رفن  کی  هب  ار  لام  کی  رفن  ود  تسا  نکمم  نینچمه  دشاب و  یسک  هچ 

هدام ٧٧٧
هنوهرم نیع  زا  نهترم  دومنن  ادا  ار  دوخ  ضرق  نهار  ررقم  دعوم  رد  رگا  هک  دنک  لیکو  ار  نهترم  نهار  تسا  نکمم  هدح ، یلع دقع  بجوم  هب  ای  نهر  دقع  نمض  رد 

www.takbook.com



صخـش هب  تلاکو  هک  تسا  نکمم  هرخالاب  دشاب و  وا  ی  هثرو اب  نهترم  توف  زا  دعب  روبزم  تلاکو  دهد  رارق  تسا  نکمم  زین  دـنک و  افیتسا  ار  دوخ  بلط  نآ  تمیق  ای 
.دوش هداد  ثلاث 

هدام ٧٧٨
.تسا لطاب  درادن  ار  هنوهرم  نیع  شورف  قح  نهترم  هک  دشاب  هدش  طرش  رگا 

هدام ٧٧٩
عیب هب  رابجا  ات  دیامن  یم عوجر  مکاح  هب  نهترم  ددرگن  رضاح  نید  یادا  نآ و  شورف  یارب  مه  نهار  دشاب و  هتشادن  تلاکو  هنوهرم  نیع  شورف  یارب  نهترم  هاگ  ره 

.دنکب رگید  وحن  هب  نید  یادا  ای 
هدام ٧٨٠

.تشاد دهاوخ  ناحجر  یرگید  راکبلط  ره  رب  نهترم  نهر ، تمیق  زا  دوخ  بلط  یافیتسا  یارب 
هدام ٧٨١

هب هصیقن  یارب  دـیاب  نهترم  دـشاب  رتمک  شورف  لصاح  سکع  رب  رگا  تسا و  نآ  کـلام  لاـم  دازاـم ، دوش  هتخورف  نهترم  بلط  زا  شیب  یتمیق  هب  نوهرم  لاـم  رگا 
.دنک عوجر  نهار 

هدام ٧٨٢
.دوش یم کیرش  ءامرغ  اب  نهترم  دشاب  هدش  سلفم  نهار  رگا  لبق  ی  هدام ریخا  تمسق  دروم  رد 

هدام ٧٨٣
نهار و نیب  هک  نیا  رگم  دراد  هاگن  نید  لماک  ات  ار  نآ  مامت  دناوت  یم نهترم  دـیامن و  هبلاطم  ار  نهر  زا  یرادـقم  درادـن  قح  دـنک  ءادا  ار  نید  زا  یرادـقم  نهار  رگا 

.دشاب هدش  ررقم  یرگید  بیترت  نهترم 
هدام ٧٨۴

.تسا زئاج  نیفرط  یضارت  هب  رگید  لام  هب  نهر  لیدبت 
هدام ٧٨۵

.دوب دهاوخ  لخاد  زین  نهر  رد  دوش  یم بوسحم  عیبم  زج  تاقلعتم  ناونع  هب  حیرص  دیق  نودب  عیب  دقع  رد  هک  یزیچ  ره 
هدام ٧٨۶

تـسا نهار  هب  قلعتم  دشاب  لصفنم  هک  یتروص  رد  دوب و  دهاوخ  نهر  وزج  دشاب  لصتم  هک  یتروص  رد  دوش  لصاح  نآ  رد  تسا  نکمم  هک  یتدایز  نهر و  ی  هرمث
.دشاب هدش  ررقم  یرگید  بیترت  نیفرط  نیب  دقع  نمض  هک  نیا  رگم 

هدام ٧٨٧
نید هک  نیا  زا  لبق  دناوت  یمن نهار  یلو  دنز  مه  رب  ار  نآ  دهاوخب  تقو  ره  دناوت  یم نهترم  نیاربانب  تسا و  مزال  نهار  هب  تبسن  زئاج و  نهترم  هب  تبـسن  نهر  دقع 

.دراد درتسم  ار  نهر  دوش  یرب  نآ  زا  ینوناق  احنا  زا  یوحن  هب  ای  دیامن و  ادا  ار  دوخ 
هدام ٧٨٨

هثرو وا و  یضارت  هب  هک  یثلاث  صخش  فرصت  هب  نهر  هک  دیامن  اضاقت  دناوت  یم نهار  نهترم  توف  تروص  رد  یلو  دوش  یمن خسفنم  نهر  نهترم  ای  نهار  توم  هب 
.دوش یم نیعم  مکاح  فرط  زا  روبزم  صخش  یضارت ، مدع  تروص  رد  .دوش  هداد  دوش  یم نیعم 

هدام ٧٨٩
.ریصقت تروص  رد  رگم  دوب  دهاوخن  نآ  ندش  صقان  ای  فلت  لوئسم  نهترم  نیاربانب  تسا و  بوسحم  تناما  نهترم  دی  رد  نهر 

هدام ٧٩٠
.دشاب هدرکن  ریصقت  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  نآ  نماض  دیامنن  در  ار  نآ  هبلاطم ، دوجو  اب  رگا  نکیل  تسا  تناما  نهترم  دی  رد  نهر  نویدم ، ی  همذ تئارب  زا  دعب 

هدام ٧٩١
.دوبدهاوخ نهر  روبزم  لدب  دهدب و  ار  نآ  لدب  هدننک  فلت دیاب  دوش  فلت  یرگید  صخش  ای  نهار  دوخ  لمع  ی  هطساو هب  هنوهرم  نیع  رگا 

هدام ٧٩٢
.دوب دهاوخن  قوف  هدام  رد  روبزم  لدب  لماش  هدام ٧٧٧  رد  روبزم  تلاکو 

هدام ٧٩٣
.نهترم نذا  هب  رگم  دشاب  نهترم  قح  یفانم  هک  دنک  یفرصت  نهر  رد  دناوت  یمن نهار 

هدام ٧٩۴
ار وا  دناوتب  نهترم  هک  نیا  نودب  دروآ  لمع  هب  دشابن  مه  نهترم  قوقح  یفانم  دشاب و  عفان  نهر  یارب  هک  یرگید  تافرصت  ای  دهدب  یتارییغت  نهر  رد  دناوت  یم نهار 

.تسا مکاح  اب  هزاجا  عنم  تروص  رد  دنک ، عنم 
هبه رد  مهدزون –  لصف 

هدام ٧٩۵
تـسا هبه  دروم  هک  ار  یلام  بهتم ، ار  رگید  فرط  بهاو ، هدـننک  کیلمت دـنک ، یم کیلمت  یرگید  سک  هب  ًاناجم  ار  یلاـم  رفن  کـی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یدـقع  هبه 

.دنیوگ یم هبوهوم  نیع 
هدام ٧٩۶

.دشاب هتشاد  تیلها  دوخ  لام  رد  فرصت  هلماعم و  یارب  دیاب  بهاو 
هدام ٧٩٧

.دنک یم هبه  هک  دشاب  یلام  کلام  دیاب  بهاو 
هدام ٧٩٨

.درادن یرثا  بهاو  نذا  نودب  ضبق  وا و  لیکو  ای  دشاب  بهتم  دوخ  ضبق  رشابم  هک  نیا  زا  معا  بهتم  ضبق  لوبق و  اب  رگم  دوش  یمن عقاو  هبه 
هدام ٧٩٩
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.تسا ربتعم  یلو  ضبق  هیفس  ای  نونجم  ای  ریغص  هب  هبه  رد 
هدام ٨٠٠

.تسین ضبق  هب  جاتحم  دشاب  بهتم  دی  رد  هبوهوم  نیع  هک  یتروص  رد 
هدام ٨٠١

.دروآ اج  هب  ًاناجم  ار  یعورشم  لمع  ای  دنک  هبه  وا  هب  ار  یلام  بهتم  هک  دنک  طرش  دناوت  یم بهاو  نیاربانب  دشاب و  ضوعم  تسا  نکمم  هبه 
هدام ٨٠٢

.دوش یم لطاب  هبه  دنک  توف  بهتم  ای  بهاو  ضبق ، زا  لبق  رگا 
هدام ٨٠٣

: لیذ دراوم  رد  رگم  دنک  عوجر  هبه  زا  هبوهوم  نیع  یاقب  اب  دناوت  یم بهاو  زین  ضبق  زا  دعب 
؛ دشاب بهاو  دالوا  ای  ردام و  ای  ردپ  بهتم  هک  یتروص  رد  - ١

؛ دشاب هدش  هداد  مه  ضوع  هدوب و  ضوعم  هبه  هک  یتروص  رد  - ٢
ًارایتخا هاوخ  دوش  روجحم  سلف  ی  هطساو هب  بهتم  هک  نیا  لثم  ًارهق  هاوخ  دوش  عقاو  ریغ  قح  قلعتم  ای  هدش  جراخ  بهتم  تیکلم  زا  هبوهوم  نیع  هک  یتروص  رد  - ٣

؛ دوش هداد  نهر  هب  هبوهوم  نیع  هک  نیا  لثم 
.دوش لصاح  یرییغت  هبوهوم  نیع  رد  هک  یتروص  رد  - ۴

هدام ٨٠۴
.دوب دهاوخ  بهتم  لام  دشاب  لصفنم  رگا  بهاو و  لام  دشاب  لصتم  رگا  هبوهوم  نیع  تاامن  بهاو  عوجر  تروص  رد 

هدام ٨٠۵
.تسین نکمم  عوجر  بهتم  ای  بهاو  توف  زا  دعب 

هدام ٨٠۶
.درادن عوجر  قح  دشخبب  نویدم  هب  ار  دوخ  بلط  نیاد  هاگ  ره 

هدام ٨٠٧
.درادن عوجر  قح  دهدب  یرگید  هب  هقدص  ناونع  هب  ار  یلام  یسک  رگا 

هعفش هب  ذخا  رد  موس –  تمسق 
هدام ٨٠٨

قح رگید  کیرـش  دنک  لقتنم  یثلاث  صخـش  هب  عیب  دصق  هب  ار  دوخ  ی  هصح کیرـش ، ود  زا  یکی  دـشاب و  کرتشم  رفن  ود  نیب  یمیـسقت ، لباق  لوقنمریغ  لام  هاگ  ره 
.دنیوگ یم عیفش  ار  نآ  بحاص  هعفش و  قح  ار  قح  نیا  .دنک  کلمت  ار  هعیبم  ی  هصح دهدب و  وا  هب  تسا  هداد  یرتشم  هک  ار  یتمیق  دراد 

هدام ٨٠٩
.دوب دهاوخن  هعفش  قح  دوش  هتخورف  نیمز  نودب  تخرد  انب و  هاگ  ره 

هدام ٨١٠
ًاعاشم کلم ، دوخ  رد  هچ  رگا  دراد  هعفش  قح  یرگید  دشورفب  یرجم  ای  رمم  قح  اب  ار  دوخ  کلم  اه  نآ زا  یکی  دشاب و  کرتشم  یرجم  ای  رمم  رد  رفن  ود  کلم  رگا 

.درادن هعفش  قح  یرگید  دشورفب  یرجم  ای  رمم  نودب  ار  کلم  رگا  یلو  دشابن  کیرش 
هدام ٨١١

.درادن هعفش  قح  مهیلع  فوقوم ای  یلوتم  دشاب  فقو  کیرش ، ود  زا  یکی  ی  هصح رگا 
هدام ٨١٢

زا ضعب  نآ  ی  هصح ردق  هب  تسا  هعفش  لباق  هک  یضعب  هب  تبسن  ناوت  یم ار  هعفش  قح  دشابن  هعفش  لباق  رگید  ضعب  هعفش و  لباق  نآ  ضعب  هدوب و  ددعتم  عیبم ، رگا 
.دومن ارجا  نمث 
هدام ٨١٣

.تسین هعفش  قح  دساف ، عیب  رد 
هدام ٨١۴

.تسین هعفش  هب  ذخا  زا  عنام  عیب  ندوب  یرایخ 
هدام ٨١۵

.دیامن ارجا  عیبم  مامت  هب  تبسن  ای  دنک  رظن  فرص  نآ  زا  دیاب  ای  روبزم  قح  بحاص  .دومن  ارجا  عیبم  زا  تمسق  کی  هب  تبسن  طقف  ناوت  یمن ار  هعفش  قح 
هدام ٨١۶

.دیامن یم لطاب  دشاب ، هدومن  هعفش  دروم  هب  تبسن  عیب  دقع  زا  دعب  نآ و  زا  لبق  یرتشم  هک  ار  یا  هلماعم ره  هعفش ، هب  ذخا 
هدام ٨١٧

هدشن هداد  یرتشم  فرصت  هب  زونه  هعفش  دروم  هعفش  هب  ذخا  عقوم  رد  رگا  نکیل  عیاب  هن  تسا  کرد  نماض  یرتشم  دنک  یم کلمت  هعفش  قح  هب  هک  یکیرش  لباقم  رد 
.تشاد دهاوخن  یرتشم  هب  عوجر  قح  عیفش  دشاب 

هدام ٨١٨
یتروص رد  هبلاطم ، هعفش و  هب  ذخا  زادعب  تسا  نینچمه  تسین و  نماض  دشاب  هدش  ثداح  وا  دی  رد  هعفش  هب  ذخا  زا  لبق  هک  یفلت  یبارخ و  بیع و  هب  تبـسن  یرتشم 

.دشاب هدرکن  طیرفت  ای  یدعت  هک 
هدام ٨١٩

یرتشم یلو  تسا  عیفـش  لام  دـشاب  لصتم  هک  یتروص  رد  یرتشم و  لام  دـشاب  لـصفنم  هک  یتروص  رد  دوش  یم لـصاح  عیبم  رد  هعفـش  هب  ذـخا  زا  لـبق  هک  یتآاـمن 
.دنک علق  هتشاک  هک  ار  یتخرد  ای  هدرک  هک  ار  ییانب  دناوت  یم

هدام ٨٢٠
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یرتشم قوقح  .دراذگ  یم رـسک  نمث  زا  ار  شرا  رادقم  هعفـش  هب  ذخا  عقوم  رد  عیفـش  تسا  هتفرگ  شرا  یرتشم  هدوب و  بویعم  عیبلا  نیح عیبم ، هک  دوش  مولعم  هاگ  ره 
.تسا هدش  روکذم  عیب ، دقع  نمض  رد  هک  تسا  نامه  عیبم  کرد  هب  عجار  عیاب  لباقم  رد 

هدام ٨٢١
.تسا یروف  هعفش  قح 

هدام ٨٢٢
.دوش یم عقاو  دیامن  روبزم  قح  زا  ندرک  رظن  فرص  رب  تلالد  هک  یزیچ  ره  هب  نآ  طاقسا  تسا و  طاقسا  لباق  هعفش  قح 

هدام ٨٢٣
.دوش یم لقتنم  وا  ثارو  ای  ثراو  هب  عیفش  توم  زا  دعب  هعفش  قح 

هدام ٨٢۴
تبسن ای  دننک  رظن  فرص  نآ  زا  ای  دیاب  دنیامن و  ارجا  دوخ  مهس  هب  تبسن  طقف  ار  نآ  دنناوت  یمن ثارو  یقاب  دنک  طاقسا  ار  دوخ  قح  ثارو ، زا  رفن  دنچ  ای  کی  هاگ  ره 

.دنیامن ارجا  عیبم  مامت  هب 
ثرا ایاصو و  رد  مراهچ –  تمسق 

ایاصو رد  لوا –  باب 
تایلک رد  لوا –  لصف 

هدام ٨٢۵
.یدهع یکیلمت و  تسا : مسق  ود  رب  تیصو 

هدام ٨٢۶
زا تسا  ترابع  یدهع  تیصو  .دنک  کیلمت  ًاناجم  یرگید  هب  شتوف  زا  دعب  نامز  یارب  دوخ  لام  زا  ار  یتعفنم  ای  نیع  یسک  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  یکیلمت  تیصو 
هدش وا  عفن  هب  یکیلمت  تیصو  هک  یـسک  یـصوم ، هدننک  تیـصو .دیامن  یم رومأم  یرگید  تافرـصت  ای  یروما  ای  رما  ماجنا  یارب  ار  رفن  دنچ  ای  کی  یـصخش  هک  نیا 

.دوش یم هدیمان  یصو  دوش  یم هداد  رارق  ریغص  رب  ای  ثلث  دروم  رب  یلو  یدهع ، تیصو  بجوم  هب  هک  یسک  هب ، یصوم تیصو  دروم  هل ، یصوم تسا 
هدام ٨٢٧

.یصوم توف  زا  سپ  هل  یصوم لوبق  اب  رگم  دوش  یمن ققحم  تیصو  بجوم  هب  کیلمت 
هدام ٨٢٨

.تسین طرش  لوبق  دوش  هعفنملا  ماع روما  ای  ارقف  یارب  تیصو  هک  نیا  لثم  دشاب  روصحم  ریغ  هل  یصوم هاگ  ره 
هدام ٨٢٩

.دشاب هدرک  ضبق  ار  هب  یصوم  هل  یصوم هک  یتروص  رد  یتح  دنک  عوجر  دوخ  تیصو  زا  دناوت  یم یصوم  تسین و  رثؤم  یصوم  توف  زا  لبق  هل  یصوم لوبق 
هدام ٨٣٠

دناوت یم توف  زا  دعب  دشاب  هدرک  در  ار  تیصو  یصوم  توف  زا  لبق  هل  یصوم رگا  نیاربانب  تسا  ربتعم  یصوم  توف  زا  دعب  تیصو  لوبق  ای  در  هل  یصوم هب  تبـسن 
لوبق توف  زا  دعب  دشاب  هدرک  لوبق  توف  زا  لبق  رگا  نکیل  دـنک  در  ار  نآ  دـناوت  یمن رگید  درک  ضبق  ار  هب  یـصوم لوبق و  ار  نآ  توف  زا  دـعب  رگا  دـنک و  لوبق  ار  نآ 

.تسین مزال  یوناث 
هدام ٨٣١

.دوب دهاوخ  یلو  اب  تیصو  لوبق  ای  در  دشاب  نونجم  ای  ریغص  هل  یصوم رگا 
هدام ٨٣٢

لطاب رگید  تمسق  هب  تبسن  حیحص و  هدش  لوبق  هک  یتمسق  هب  تبسن  تیصو  تروص  نیا  رد  دنک  لوبق  هب  یصوم زا  یتمسق  هب  تبسن  ار  تیصو  دناوت  یم هل  یـصوم
.دوش یم

هدام ٨٣٣
هثرو ررضت  بجوم  مالعا  نیا  ریخأت  رگا  .تسا  هدرکن  مالعا  اه  نآ هب  ار  دوخ  لوبق  ای  در  هل  یـصوم هک  مادام  دنک  فرـصت  هب  یـصوم رد  دناوت  یمن یـصوم  ی  هثرو

.دیامن نیعم  ار  دوخ  میمصت  هک  دنک  یم روبجم  ار  هل  یصوم مکاح  دشاب 
هدام ٨٣۴

در قح  نآ  زا  دعب  درکن  در  یصوم  توف  زا  لبق  رگا  دنک و  در  ار  تیاصو  تسا  هدنز  یصوم  هک  مادام  دناوت  یم یصو  نکیل  تسین  طرـش  لوبق  یدهع ، تیـصو  رد 
.دشاب هدوب  تیاصو  رب  لهاج  هچ  رگا  درادن 

یصوم رد  مود –  لصف 
هدام ٨٣۵

.دشاب فرصتلازیاج  تیصو ، دروم  هب  تبسن  دیاب  یصوم 
هدام ٨٣۶

نآ دـیامن  تیـصو  نآ  زا  سپ  ددرگ و  بکترم  تسا  تکاله  بجوم  هک  لیبق  نیا  زا  رگید  لامعا  ای  دـنک  مومـسم  ای  حورجم  ار  دوخ  یـشکدوخ  دـصق  هب  یـسک  هاگ  ره 
.دوب دهاوخ  ذفان  تیصو  دشن  توم  هب  یهتنم  ًاقافتا  هاگ  ره  تسا و  لطاب  تکاله  تروص  رد  تیصو 

هدام ٨٣٧
.تسین ذفان  روبزم  تیصو  دنک  مورحم  ثرا  زا  ار  دوخ  ی  هثرو زا  رفن  دنچ  ای  کی  تیصو ، بجوم  هب  یسک  رگا 

هدام ٨٣٨
.دنک عوجر  دوخ  تیصو  زا  دناوت  یم یصوم 

هدام ٨٣٩
.تسا حیحص  مود  تیصو  دیامن  لوا  تیصو  فالخ  رب  یتیصو  ًایناث  یصوم  رگا 

هب یصوم رد  موس –  لصف 
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هدام ٨۴٠
.تسا لطاب  عورشم  ریغ  رما  رد  لام  فرص  هب  تیصو 

هدام ٨۴١
.تسا لطاب  کلام  ی  هزاجا اب  ولو  ریغ  لام  هب  تیصو  دشاب و  یصوم  کلم  دیاب  هب  یصوم

هدام ٨۴٢
.دومن تیصو  تسا  هدشن  دوجوم  زونه  هک  ار  یلام  تسا  نکمم 

هدام ٨۴٣
.تسا ذفان  وا  مهس  هب  تبسن  طقف  دنک  هزاجا  هثرو  زا  ضعب  رگا  ثارو و  ی  هزاجا هب  رگم  تسین  ذفان  هکرت ، ثلث  رب  هدایز  هب  تیصو 

هدام ٨۴۴
.دنک هزاجا  هک  نیا  رگم  تسا  هثرو  لام  دازام ، دشاب  هکرت  ثلث  زا  شیب  نآ  تمیق  رگا  دوش  یم میوقت  لام  نآ  دشاب  ینیعم  لام  هب ، یصوم  هاگ  ره 

هدام ٨۴۵
.تیصو نیح  رد  وا  ییاراد  رابتعا  هب  هن  دوش  یم نیعم  تافو  نیح  رد  یصوم  ییاراد  رابتعا  هب  ثلث  نازیم 

هدام ٨۴۶
: دوش یم جارخا  ثلث  زا  لیذ  قیرط  هب  نیعم  تدم  رد  ای  ًامئاد  دشاب  یکلم  عفانم  هب  یصوم  هاگ  ره 

.دوش یم باسح  ثلث  زا  تمیق  ود  نیب  توافت  هدش  میوقت  تیصو  تدمرد  ندوب  هعفنملا  بولسم هظحالم  اب  روبزم  کلم  سپس  دوش  یم میوقت  نآ  عفانم  اب  کلم  نیع  ًاودب 
.دوش یم بوسحم  ثلث  زا  عفانم  ی  هظحالم اب  کلم  تمیق  دشاب  هتشادن  یتمیق  کلم  نیع  تهج  نیدب  هدوب و  کلم  یمئاد  عفانم  هب  یصوم  رگا 

هدام ٨۴٧
.دشاب هدش  ررقم  رگید  روط  تیصو  رد  هک  نیا  رگم  تسا  هثرو  اب  درف  نییعت  دشاب  یلک  هب  یصوم  رگا 

هدام ٨۴٨
.دوب دهاوخ  کیرش  ًاعاشم  هکرت  زا  رادقم  نامه  رد  هثرو  اب  هل  یصوم ثلث ، ای  عبر  لثم  دشاب  هکرت  عاشم  قءزج  هب  یصوم  رگا 

هدام ٨۴٩
هکرت زا  تسا  هدرک  تیـصو  هک  یبیترت  نامه  هب  دننکن  هزاجا  ار  ثلث  رب  هدایز  هثرو  دشاب و  هدرک  یروما  هب  تیـصو  ینیعم  بیترت  هب  ار  ثلث  رب  هدایز  یـصوم  رگا 

.دوش یم رسک  همه  زا  هدایز  دشاب  هعفد  کی  مامت  هب  تیصو  رگا  دش و  دهاوخ  لطاب  ثلث  رب  دیاز  ثلث و  نازیم  ات  دوش  یم جراخ 
هل یصوم رد  مراهچ –  لصف 

هدام ٨۵٠
.تسا هدش  تیصو  وا  یارب  هک  دوشب  یزیچ  کلام  دناوتب  دشاب و  دوجوم  دیاب  هل  یصوم

هدام ٨۵١
.دوش دلوتم  هدنز  هک  نیا  رب  تسا  طونم  وا  کلمت  نکیل  تسا  حیحص  لمح  یارب  تیصو 

هدام ٨۵٢
.دشاب ثرا  عنام  مرج  هک  نیا  رگم  دسر  یم وا  هثرو  هب  هب  یصوم دوش  طقس  یمرج  ی  هجیتن رد  لمح  رگا 

هدام ٨۵٣
.دشاب هتشاد  ررقم  رگید  روط  یصوم  هک  نیا  رگم  دوش  یم میسقت  هیوسلاب  اه  نآ نیب  هب  یصوم دنشاب  روصحم  ددعتم و  مهل  یصوم رگا 

یصو رد  مجنپ –  لصف 
هدام ٨۵۴

.کی ره  لالقتسا  هب  حیرصت  تروص  رد  رگم  دننک  تیصو  هب  لمع  ًاعمتجم  دیاب  ایصوا  ددعت ، تروصرد  دیامن ، نیعم  یصو  رفن  دنچ  ای  کی  دناوت  یم یصوم 
هدام ٨۵۵

.اذکه دشاب و  یموس  درک  توف  یمود  رگا  دشاب و  یصو  یمود  درک  توف  یلوا  رگا  هک  قیرط  نیا  هب  دنک  نیعم  یصو  بیترت ، وحن  هب  ار  رفن  دنچ  دناوت  یم یصوم 
هدام ٨۵۶

.ریغص دشر  غولب و  عقوم  ات  دوب  دهاوخ  ریبک  اب  ایاصو  یارجا  تروص  نیا  رد  .داد  رارق  یصو  ریبک  رفن  کی  قافتا  هب  ناوت  یم ار  ریغص 
هدام ٨۵٧

نئارق زا  ای  تسا  هتـشاد  ررقم  یـصوم  هک  دوب  دهاوخ  یقیرط  هب  رظان  تارایتخا  دودح  .دـیامن  نیعم  یـصو  تایلمع  رد  تراظن  یارب  ار  رفن  کی  دـناوت  یم یـصوم 
.دوش مولعم 

هدام ٨۵٨
.طیرفت یدعت و  تروص  رد  رگم  دوش  یمن نماض  دراد و  ار  نیما  مکح  دشاب  یم وا  دی  رد  تیصو  بسح  رب  هک  یلاوما  هب  تبسن  یصو 

هدام ٨۵٩
.تسا لزعنم  نماض و  الاو  دنک  راتفر  یصوم  یایاصو  قبط  رب  دیاب  یصو 

هدام ٨۶٠
.دنک نیعم  یصو  ریغص  رب  درادن  قح  رگید  سک  یردپ  دج  ردپ و  زا  ریغ 

ثرا رد  مود –  باب 
ثارو هفلتخم  تاقبط  ثرا و  تابجوم  رد  لوا –  لصف 

هدام ٨۶١
.ببس بسن و  تسا : رما  ود  ثرا  بجوم 

هدام ٨۶٢
: دنا هقبط  هس  دنرب  یم ثرا  بسن  بجوم  هب  هک  یصاخشا 
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.دالوا دالوا  دالوا و  ردام و  ردپ و  - ١
.اه نآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  دادجا و  - ٢

.اه نآ دالوا  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و  - ٣
هدام ٨۶٣

.دشابن یسک  لبق  ی  هقبط نیثراو  زا  هک  دنرب  یم ثرا  یتقو  دعب  ی  هقبط نیثراو 
هدام ٨۶۴

.دشاب هدنز  یرگید  توف  نیح  رد  هک  تسا  نیجوز  زا  کی  ره  دنرب  یم ثرا  ببس  بجوم  هب  هک  یصاخشا  هلمج  زا 
هدام ٨۶۵

تروص نیا  رد  هک  دشاب  یرگید  عنام  اه  نآ زا  یـضعب  هک  نیا  رگم  درب  یم ثرا  تابجوم  نآ  مامت  تهج  هب  دوش  عمج  ثرا  ی  هددعتم تابجوم  دـحاو  صخـش  رد  رگا 
.درب یم عنام  ناونع  تهج  زا  طقف 

هدام ٨۶۶
.تسا مکاح  هب  عجار  یفوتم  ی  هکرت رما  ثراو ، ندوبن  تروص  رد 

ثرا ققحت  رد  مود –  لصف 
هدام ٨۶٧

.دنک یم ادیپ  ققحت  ثروم  یضرف  توم  هب  ای  یقیقح  توم  هب  ثرا 
هدام ٨۶٨

.هتفرگ قلعت  تیم  ی  هکرت هب  هک  ینوید  قوقح و  یادا  زا  سپ  رگم  دوش  یمن رقتسم  یفوتم  ی  هکرت هب  تبسن  هثرو  تیکلام 
هدام ٨۶٩

: تسا لیذ  رارق  زا  دوش  ادا  نآ  میسقت  زا  لبق  دیاب  دریگ و  یم قلعت  تیم  ی  هکرت هب  هک  ینوید  قوقح و 
؛ تسا نهر  قلعتم  هک  ینیع  لثم  هکرت  نایعا  هب  تسا  قلعتم  هک  یقوقح  تیم و  نفک  تمیق  - ١

؛ یفوتم یلام  تابجاو  نوید و  - ٢
.اه نآ ی  هزاجا اب  ثلث  رب  هدایز  هثرو و  هزاجا  نودب  هکرت  ثلث  ات  تیم  یایاصو  - ٣

هدام ٨٧٠
.ددرگ میسقت  ثارو  نیب  دشاب  رگا  یقبام  دوش و  هیدأت  تسا  ررقم  هروبزم  هدام  رد  هک  یبیترت  هب  دیاب  لبق  هدام  رد  هروبزم  قوقح 

هدام ٨٧١
.دننز مه  رب  ار  نآ  دنناوت  یم ناید  هدوبن و  ذفان  هروبزم  تالماعم  تسا  هدشن  هیدأت  یفوتم  نوید  هک  مادام  دنیامن  یتالماعم  هکرت  نایعا  هب  تبسن  هثرو  هاگ  ره 

هدام ٨٧٢
.دنام یمن هدنز  یصخش  نینچ  ًاتداع  هک  یتدم  یاضقنا  ای  وا  توف  توبث  زا  دعب  رگم  دوش  یمن میسقت  رثالادوقفم  بئاغ  لاوما 

هدام ٨٧٣
هب توم  هک  نآ  رگم  دنرب  یمن ثرا  رگیدکی  زا  روبزم  صاخشا  دشابن  مولعم  کی  چیه  رخأت  مدقت و  لوهجم و  دنرب  یم ثرا  رگیدکی  زا  هک  یصاخشا  توف  خیرات  رگا 

.دنرب یم ثرا  رگیدکی  زا  تروص  نیا  رد  هک  دوش  عقاو  مده  ای  قرغ  ببس 
هدام ٨٧۴

لوهجم شتوف  خیرات  هک  نآ  طقف  دـشاب  لوهجم  رخأت  مدـقت و  ثیح  زا  یرگید  مولعم و  اه  نآ زا  یکی  توف  خـیرات  دـنریمب و  دـشاب  ثراوت  اه  نآ نیب  هک  یـصاخشا  رگا 
.درب یم ثرا  یرگید  نآ  زا  تسا 

ثرا عناوم  زا  هلمج  طیارش و  رد  موس –  لصف 
هدام ٨٧۵

هچ رگا  دوش  دلوتم  مه  هدنز  هدوب و  دقعنم  توملا  نیح وا  ی  هفطن هک  درب  یم ثرا  یتوص  رد  دـشاب  یلمح  رگا  تسا و  ثروم  توف  نیح  رد  ندوب  هدـنز  تثارو ، طرش 
.دریمب دلوت  زا  سپ  ًاروف 

هدام ٨٧۶
.دوش یمن تثارو  مکح  تدالو ، نیح  تایح ، رد  کش  اب 

هدام ٨٧٧
.دش دهاوخ  تیاعر  تسا  ررقم  بسن  تابثا  یارب  هک  ینوناق  تاراما  هفطن ، داقعنا  نامز  رد  فالتخا  تروص  رد 

هدام ٨٧٨
لاح ات  دیآ  یمن لمع  هب  ثرا  میـسقت  .ددرگ  یم رگید  ثارو  زا  یـضعب  ای  مامت  ثرا  زا  عنام  دوش  دلوتم  تثارو  لباق  رگا  هک  دشاب  یلمح  ثروم ، توم  نیح  رد  هاگ  ره 
زا رسپ  ود  ی  هصح یواسم  هک  یا  هصح لمح  یارب  دیاب  دننک  میسقت  ار  هکرت  دنهاوخب  اه  نآ دشابن و  ثارو  ریاس  زا  کی  چیه  ثرا  زا  عنام  لمح  رگا  دوش و  مولعم  وا 

.دوش مولعم  لمح  لاح  ات  تسا  اعارم  ثارو  زا  کی  ره  ی  هصح دنراذگ و  رانک  دشاب  هقبط  نامه 
هدام ٨٧٩

هب وا  ی  هصح تسا  هدرم  ثروم  زا  لبق  ددرگ  ققحم  هک  یتروص  رد  دوش  مولعم  وا  لاح  ات  دوش  یم هدراذـگ  رانک  وا  مهـس  دـشاب  یرثالادوقفم  بیاـغ  ثارو ، نیب  رگا 
.دسر یم وا  هثرو  هب  ای  وا  دوخ  هب  الاو  ددرگ  یم رب  ثارو  ریاس 

هدام ٨٨٠
هب ای  دشاب  ًادرفنم  بیبستلاب و  ای  دشاب  هرشابملاب  لتق  هک  نیا  زا  معا  دوش  یم عونمم  وا  ثرا  زا  دشکب  ًادمع  ار  دوخ  ثروم  هک  یـسک  نیاربانب  تسا  ثرا  عناوم  زا  لتق 

.یرگید تکرش 
هدام ٨٨١

.دوب دهاوخن  یرجم  قوف  هدام  دافم  دشاب  عافد  یارب  ای  نوناق  مکح  هب  ثروم  یدمع  لتق  هک  یتروص  رد 
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هدام ٨٨١
.دنشاب ملسم  رب  مدقم  هجرد  هقبط و  ظاحل  زا  هچ  رگا  دنرب  یمن ثرا  رفاک  ثارو  دشاب  ملسم  یرفاک ، یافوتم  ی  هثرو نیب  رد  رگا  درب و  یمن ثرا  ملسم  زا  رفاک  ررکم ) )

هدام ٨٨٢
روبزم دنزرف  نکیل  درب  یمن ثرا  وا  زا  ردپ  ردپ و  زا  هدش ، عقاو  ناعل  وا ، راکنا  ببس  هب  هک  یدنزرف  نینچمه  دنرب و  یمن ثرا  رگیدکی  زا  رهوش  نز و  ناعل ، زا  دعب 

.دنرب یم ثرا  وا  زا  یردام  ناشیوخ  ردام و  نینچمه  دوخ و  یردام  ناشیوخ  ردام و  زا 
هدام ٨٨٣

.دنرب یمن ثرا  رسپ  زا  یردپ  ماحرا  ردپ و  نینچمه  ردپ و  ماحرا  زا  نکیل  درب  یم ثرا  وا  زا  رسپ  دنک  عوجر  ناعل  زا  دعب  ردپ  هاگ  ره 
هدام ٨٨۴

ی هطساو هب  یرگید  هب  تبسن  تباث و  نیوبا  زا  یکی  هب  تبسن  تسا  نآ  ی  هرمث لفط  هک  یا  هطبار تمرح  رگا  نکیل  درب  یمن ثرا  نانآ  ماوقا  ردام و  ردپ و  زا  انزلادلو 
.سکعلاب درب و  یم ثرا  وا  ماوقا  فرط و  نیا  زا  طقف  لفط  دشابن  انز  ی  ههبش ای  هارکا 

هدام ٨٨۵
دوخ لوتقم  دج  زا  دشاب  هتشک  ار  دوخ  ردپ  هک  یسک  دالوا  نیاربانب  دنـشاب  یمن ثرا  زا  مورحم  دنوش  یم عونمم  ثرا  زا  هدام ٨٨٠  بجوم  هب  هک  یناسک  ماوقا  دالوا و 

.دوشن نانآ  نامرح  ثعاب  یرتکیدزن  ثارو  رگا  درب  یم ثرا 
بجح رد  مراهچ –  لصف 

هدام ٨٨۶
.دوش یم مورحم  ًائزج  ای  ًالک  ثرا  ندرب  زا  رگید  ثراو  ندوب  ی  هطساو هب  هک  تسا  یثراو  تلاح  بجح 

هدام ٨٨٧
مورحم ثرا  زا  یفوتم ، رهاوخ  اـی  ردارب  ندوب  هطـساو  هب  هک  هدازردارب  لـثم  ددرگ ، یم مورحم  ثرا  لـصا  زا  ثراو  هک  تسا  نآ  لوا  مسق  تسا : مسق  ود  رب  بجح 

؛ ددرگ یم مورحم  ثرا  زا  ینیوبا  ردارب  ندوب  اب  هک  یبا  ردارب  ای  دوش  یم
دـشاب و دـالوا  هجوز  یارب  هک  یتروص  رد  عبر  هب  فصن  زا  رهوش  ی  هصح لزنت  لـثم  ددرگ  یم لزاـن  یندا  دـح  هب  یلعا  دـح  زا  ثراو  ضرف  هک  تسا  نآ  مود  مسق 

.دشاب دالوا  وا  جوز  یارب  هک  یتروص  رد  نمث  هب  عبر  زا  نز  ی  هصح لزنت  نینچمه 
هدام ٨٨٨

هدام ٩٣۶ و دروم  رد  رگم  دـیامن  یم مورحم  ثرا  زا  ار  دـعب  ی  هقبط ثارو ، زا  هقبط  ره  نیاربانب  .تسا  تیم  هب  تیبرقا  تیاـعر  ثرا ، لـصا  زا  بجح  ی  هطباـض
.دنرب یم ثرا  ود  ره  تروص  نیا  رد  هک  دربب  ثرا  یماقم  مئاق تمس  هب  دناوتب  رترود  ثراو  هک  یدروم 

هدام ٨٨٩
دشاب هدنز  هک  یفوتم  نیوبا  زا  کی  ره  اب  هدوب و  دوخ  ردام  ای  ردپ  ماقم  مئاق دنورب  نییاپ  هک  ردق  ره  وا  دالوا  دشابن  یدالوا  تیم  یارب  رگا  یلوا  ی  هقبط ثارو  نیب  رد 

.دیامن یم مورحم  ثرا  زا  ار  دعبا  تیم ، هب  برقا  دالوا ، نیب  رد  یلو  دنرب  یم ثرا 
هدام ٨٩٠

یفوتم دادجا  زا  کی  ره  اب  هدوب  دوخ  ردام  ای  ردپ  ماقم  مئاق دنورب  نییاپ  هک  ردق  ره  هوخا ، دالوا  دـشابن  یرهاوخ  ای  ردارب  یفوتم  یارب  رگا  مود  ی  هقبط ثارو  نیب  رد 
یرجم زین  موس  هقبط  ثراو  دروم  رد  هدام  نیا  دافم  .دنک  یم مورحم  ثرا  زا  ار  دعبا  یفوتم  هب  برقا  هوخا ، دالوا  ای  دادجا  نیب  رد  نکیل  دنرب  یم ثرا  دشاب  هدـنز  هک 

.دشاب یم
هدام ٨٩١

.هجوز جوز و  رتخد ، رسپ ، ردام ، ردپ ، دنرادن : ثرا  زا  بجاح  لیذ  ثارو 
هدام ٨٩٢

: تسا لیذ  دراوم  رد  ضرف ، ضعب  زا  بجح 
هک هدام ٩٠٨ و ٩٠٩  دروم  رد  رگم  دـنوش  یم مورحم  ثلث  کی  زا  شیب  ندرب  زا  تیم  نیوبا  تروص  نیا  رد  دـشاب : دالوا  دالوا  ای  دالوا  تیم ، یارب  هک  یتقو  فلا -

مورحم نمث  کی  زا  شیب  ندرب  زا  هجوز  عبر و  کی  زا  شیب  ندرب  زا  جوز  نینچمه  دربب  سدـس  کی  زا  شیب  در  ای  تبارق  ناونع  هب  نیوبا  زا  کـی  ره  تسا  نکمم 
.دوش یم

: هک نیا  رب  طورشم  دوش  یم مورحم  سدس  کی  زا  شیب  ندرب  زا  تیم  ردام  تروص  نیا  رد  دشاب : رهاوخ  ای  ردارب  دنچ  تیم  یارب  هک  یتقو  ب -
؛ دنشاب رهاوخ  راهچ  ای  رهاوخ  ود  اب  ردارب  کی  ای  ردارب  ود  لقاال  ًالوا -

؛ دشاب هدنز  اه  نآ ردپ  ًایناث -
؛ لتق ببس  هب  رگم  دشابن  عونمم  ثرا  زا  ًاثلاث -

.دنشاب اهنت  یبا  ای  ینیوبا  ًاعبار -
ضرف نابحاص  ضرف و  رد  مجنپ –  لصف 

هدام ٨٩٣
.دنرب یم ثرا  تبارق  هب  یهاگ  ضرف و  هب  هاگ  یضعب  تبارق و  هب  یضعب  ضرف ، هب  یضعب  ثارو ،

هدام ٨٩۴
.تسین نیعم  اه  نآ مهس  هک  دنتسه  یناسک  تبارق  نابحاص  تسا و  نیعم  هکرت  زا  نانآ  مهس  هک  دنتسه  یصاخشا  ضرف  نابحاص 

هدام ٨٩۵
.هکرت سدس  ثلث و  ثلثود ، نمث ، عبر ، فصن ، زا : تسا  ترابع  دوش  یم هدیمان  ضرف  هک  هنیعم  ماهس 

هدام ٨٩۶
.هجوز جوز و  ردام و  زا : دنترابع  دنرب  یم ثرا  ضرف  هب  هک  یصاخشا 

هدام ٨٩٧
.یما هلالک  ینیوبا و  ای  یبا  یاهرهاوخ  رهاوخ و  اهرتخد ، رتخد و  ردپ ، زا : دنترابع  دنرب  یم ثرا  تبارق  هب  یهاگ  ضرف و  هب  هاگ  هک  یصاخشا 
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هدام ٨٩٨
.دنرب یم ثرا  تبارق  هب  قوف  هدام  ود  رد  نیروکذم  زا  ریغ  هب  رگید  ثارو 

هدام ٨٩٩
: تسا هکرت  فصن  ثراو  هس  ضرف 

؛ دشاب رگید  رهوش  زا  هچ  رگا  افوتم  یارب  دالوا  ندوبن  تروص  رد  رهوش  - ١
؛ دشاب رصحنم  دنزرف  رگا  رتخد  - ٢

.دشاب درف  هب  رصحنم  هک  یتروص  رد  اهنت  یبا  ای  ینیوبا  رهاوخ  - ٣
هدام ٩٠٠

: تسا هکرت  عبر  ثراو  ود  ضرف 
؛ دالوا نتشاد  اب  نز  توف  تروص  رد  رهوش  - ١

.دالوا نودب  رهوش  توف  تروص  رد  اه  هجوز ای  هجوز  - ٢
هدام ٩٠١

.دالوا نتشاد  اب  رهوش  توف  تروص  رد  تسا  اه  هجوز ای  هجوز  ی  هضیرف نمث ،
هدام ٩٠٢

: تسا هکرت  ثلث  ود  ثراو  ود  ضرف 
؛ روکذ دالوا  ندوبن  تروص  رد  رتشیب  رتخد و  ود  - ١
.ردارب ندوبن  اب  اهنت  یبا  ای  ینیوبا  رتشیب  رهاوخ و  ود  - ٢

هدام ٩٠٣
: تسا هکرت  ثلث  ثراو  ود  ضرف 

؛ دشاب هتشادن  هوخا  دالوا و  تیم  هک  یتروص  رد  یفوتم  ردام  - ١
.دشاب یکی  زا  شیب  هک  یتروص  رد  یما  هلالک  - ٢

هدام ٩٠۴
.دشاب اهنت  رگا  یما  هلالک  ردام و  ردپ و  تسا : هکرت  سدس  ثراو  هس  ضرف 

هدام ٩٠۵
هجرد رد  ضرف  بحاص  اب  یواسم  هقبط  نآ  رد  یتبارق  بحاص  رگا  دـسر و  یم تبارق  نابحاص  هب  هیقب  درب و  یم ار  دوخ  هصح  ضرف  بحاـص  ره  تیم  ی  هکرت زا 

هضیرف زا  دئاز  دشابن  جوز  زا  ریغ  هب  یثراو  یفوتم  یارب  رگا  نکیل  دوش  یمن در  اه  نآ هب  هک  هجوز  جوز و  دروم  رد  رگم  دوش  یم در  ضرف  بحاص  هب  یقاب  دشابن 
.دوش یم در  وا  هب 

ثارو هفلتخم  تاقبط  ثرالا  مهس رد  مشش –  لصف 
یلوا هقبط  ثارو  ثرالا  مهس رد  لوا –  ثحبم 

هدام ٩٠۶
ود ره  تیم  ردام  ردپ و  رگا  درب و  یم ار  ثرا  مامت  دارفنا ، تروص  رد  نیوبا  زا  کی  ره  دشابن  دوجوم  دـشاب  هک  هجرد  ره  زا  دالوا  دالوا  ای  دالوا  یفوتم  یارب  رگا 

.تسا ردپ  لام  هیقب  ردام و  هب  قلعتم  هکرت  زا  سدس  دشاب  هتشاد  بجاح  ردام  رگا  نکیل  درب  یم ثلث  ود  ردپ  ثلث و  کی  ردام  دنشاب  هدنز 
هدام ٩٠٧

: دوش یم میسقت  لیذ  قیرط  هب  هکرت  دشاب  هتشاد  دالوا  رفن  دنچ  ای  کی  هتشادن و  نیوبا  یفوتم  رگا 
.دسر یم وا  هب  هکرت  مامت  رتخد  هاوخ  رسپ  هاوخ  دشاب  یکی  هب  رصحنم  دنزرف ، رگا 

ود رسپ  رتخد ، یضعب  رسپ و  اه  نآ زا  یضعب  دنشاب و  ددعتم  دالوا  رگا  .دوش  یم میسقت  هیوسلاب  اه  نآ نیب  هکرت  رتخد ، مامت  ای  رـسپ ، مامت  یلو  دنـشاب  ددعتم  دالوا  رگا 
.درب یم رتخد  ربارب 

هدام ٩٠٨
یقب ام  دوب و  دهاوخ  نآ  فصن  رتخد  ضرف  هکرت و  سدـس  ردام  ردـپ و  زا  کی  ره  ضرف  رتخد  کی  اب  دـشاب  دوجوم  وا  نیوبا  ود  ره  ای  یفوتم  ردام  ای  ردـپ  هاگ  ره 

.درب یمن یزیچ  یقبام  زا  ردام  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  بجاح  ردام  هک  نیا  رگم  دوش  میسقت  اه  نآ ضرف  تبسن  هب  ثارو  مامت  نیب 
هدام ٩٠٩

ضرف دوش و  یم میسقت  اه  نآ نیب  هیوسلاب  هک  دوب  دهاوخ  هکرت  ثلث  ود  اهرتخد  مامت  ضرف  رتخد ، دنچ  اب  دنـشاب  دوجوم  وا  نیوبا  ود  ره  ای  یفوتم  ردام  ای  ردپ  هاگ  ره 
ردام تروص  نیا  رد  دشاب  هتشاد  بجاح  ردام  هک  نیا  رگم  دوش  یم میسقت  اه  نآ ضرف  تبـسن  هب  هثرو  مامت  نیب  دشاب  رگا  یقبام  سدس و  کی  ردام  ردپ و  زا  کی  ره 

.درب یمن یزیچ  یقاب  زا 
هدام ٩١٠

.دنرب یمن ثرا  وا  دالوا  دالوا  رفن ، کی  هچ  رگ  دشاب  هتشاد  دالوا  تیم  هاگ  ره 
هدام ٩١١

ثرا دشاب  هدنز  هک  نیوبا  زا  کی  ره  اب  بوسحم و  لوا  هقبط  ثارو  وزج  قیرط  نیدب  هدوب و  دالوا  ماقم  مئاق وا  دالوا  دالوا  دشاب  هتشادن  هطـساوالب  دالوا  تیم  هاگ  ره 
ربارب ود  رسپ  دالوا  نیاربانب  .دسر  یم تیم  هب  وا  طسوت  هب  هک  درب  یم ار  یـسک  ی  هصح لسن  ره  ینعی  دیآ : یم لمع  هب  لسن  بسح  رب  دالوا  نیب  ثرا  میـسقت  .درب  یم

.درب یم رتخد  ربارب  ود  رسپ  لسن ، کی  دارفا  نیب  میسقت  رد  .دنرب  یم رتخد  دالوا 
هدام ٩١٢

.دنک یم مورحم  ار  دعبا  تیم  هب  برقا  هک  نیا  تیاعر  اب  دنرب  یم ثرا  قوف  هدام  رد  روکذم  قیرط  هب  دنورب  نییاپ  هک  هچ  ره  ات  دالوا  دالوا 
هدام ٩١٣

نآ عبر  جوز و  یارب  هکرت  فصن  زا  تسا : تراـبع  ضرف  نیا  درب و  یم ار  دوخ  ضرف  دـشاب  هدـنز  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  ثحبم  نیا  رد  هروکذـم  روـص  ماـمت  رد 
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هتشاد دالوا  دالوا  ای  دالوا  تیم  هک  یتروص  رد  هجوز  یارب  نآ  نمث  جوز و  یارب  هکرت  عبر  زا  دشاب و  هتشادن  دالوا  دالوا  ای  دالوا  تیم  هک  یتروص  رد  هجوز  یارب 
.دوش یم میسقت  ثارو  ریاس  نیبام  لبق  داوم  تاررقم  قبط  رب  هکرت  یقبام  دشاب و 

هدام ٩١۴
ندرک عوضوم  زا  سپ  رگا  دوش و  یم دراو  نیتنب  تنب و  رب  صقن  دنکن  ار  اه  نآ مامت  بیصن  تیافک  تیم  ی  هکرت ضرف ، نابحاص  رفن  نیدنچ  ندوب  ی  هطـساو هب  رگا 

دوش یم میـسقت  قوف  داوم  تاررقم  قبط  رب  ضرف  نابحاص  نیب  هدایز  نیا  دربب  تبارق  ناونع  هب  ار  هدایز  هک  دـشابن  یثراو  دـشاب و  یتدایز  ضرف ، ناـبحاص  بیـصن 
.درب یمن یزیچ  یدایز  زا  دشاب  هتشاد  بجاح  رگا  ردام  ًاقلطم و  هجوز  جوز و  نکیل 

هدام ٩١۵
ثیح نیا  زا  وا  ی  هصح زا  هک  نیا  نودب  دسر  یم وا  گرزب  رسپ  هب  وا  ریشمش  یصخش و  یاه  تخر نآرق و  نینچمه  هدرک و  یم لامعتـسا  ًالومعم  تیم  هک  یرتشگنا 

.دشابن لاوما  نیا  هب  رصحنم  تیم  ی  هکرت هک  نیا  رب  طورشم  دوش  رسک  یزیچ 
مود هقبط  ثارو  ثرالا  مهس رد  مود –  ثحبم 

هدام ٩١۶
.دسر یم هیناث  هقبط  ثراو  هب  وا  هکرت  دشابن  یلوا  هقبط  ثرا  تیم و  یارب  هاگ  ره 

هدام ٩١٧
.دوش یم میسقت  لیذ  داوم  قبط  رب  اه  نآ نیب  ی  هکرت دنشاب  ددعتم  رگا  درب و  یم ار  ثرا  مامت  دشاب  اهنت  رگا  مود  هقبط  ثارو  زا  کی  ره 

هدام ٩١٨
ینیوبا و ی  هوخا .دـنرب  یم ار  اـه  نآ ثرا  ی  هصح یبا  ی  هوخا ینیوبا  ی  هوخا ندوبن  تروـص  رد  .دـنرب  یمن ثرا  یبا  ی  هوـخا دـشاب  هتـشاد  ینیوـبا  ی  هوـخا تیم  رگا 

.دننک یمن مورحم  ثرا  زا  ار  یما  ی  هوخا مادک  چیه  یبا  ی  هوخا
هدام ٩١٩

.دوش یم میسقت  هیوسلاب  اه  نآ نیب  هکرت  دنشاب  یبا  رهاوخ  دنچ  ای  ینیوبا  رهاوخ  دنچ  ای  یبا  ردارب  دنچ  ای  ینیوبا  ردارب  دنچ  تیم  ثارو  رگا 
هدام ٩٢٠

.دوب دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ی  هصح دنشاب  یبا  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  ینیوبا  رهاوخ  ردارب و  دنچ  تیم  ثارو  رگا 
هدام ٩٢١

.دوش یم میسقت  هیوسلاب  اه  نآ نیب  هکرت  دنشاب  یما  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  یما  رهاوخ  دنچ  ای  یما  ردارب  دنچ  ثارو  رگا 
هدام ٩٢٢

: دوش یم لیذ  قیرط  هب  میسقت  دنشاب  مه  اب  یما  ی  هوخا ینیوبا و  ی  هوخا هاگ  ره 
ددعتم یما  هلالک  رگا  .دنیامن  یم میسقت  قوف  رد  روکذم  قیرط  هب  هک  تسا  یبا  ای  ینیوبا  ی  هوخا لام  هیقب  درب و  یم ار  هکرت  سدس  دشاب  یکی  یما  رهاوخ  ای  ردارب  رگا 

.دنیامن یم میسقت  قوف  رد  روکذم  تاررقم  قباطم  هک  تسا  یبا  ای  ینیوبا  ی  هوخا لام  هیقب  دننک و  یم میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  هتفرگ و  قلعت  اه  نآ هب  هکرت  ثلث  دشاب 
هدام ٩٢٣

: دوش یم میسقت  لیذ  قیرط  هب  هکرت  دشاب  تادج  ای  دادجا  هثرو ، هاگ  ره 
.دریگ یم قلعت  وا  هب  هکرت  مامت  یما  ای  یبا  زا  معا  دشاب  اهنت  هدج  ای  دج  رگا 

.ددرگ یم میسقت  هیوسلاب  اه  نآ نیب  دنشاب  یما  همه  رگا  درب و  یم ثانا  ربارب  ود  روکذ  دنشاب  یبا  هک  یتروص  رد  دنشاب  ددعتم  تادج  دادجا و  رگا 
ود دوش و  یم میـسقت  هیوسلاب  اه  نآ نیب  ثلث  نآ  یما  دادجا  ددعت  تروص  رد  دسر و  یم یما  هدج  ای  دج  هب  هکرت  ثلث  دنـشاب  مه  اب  یما  هدج  ای  دج  یبا و  هدج  ای  دج  رگا 

.دوب دهاوخ  ثانا  ی  هصح ربارب  ود  ثلث  ود  نآ  زا  روکذ  ی  هصح ددعت ، تروص  رد  دسر و  یم یبا  هدج  ای  دج  هب  رگید  ثلث 
هدام ٩٢۴

دوب دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ی  هصح نآ  میسقت  رد  دنراد و  تبارق  ردپ  فرط  زا  هک  دسر  یم یثارو  هب  هکرت  ثلث  ود  دشاب  هتشاد  مه  اب  هلالک  دادجا و  تیم  هاگ  ره 
دشاب یما  رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  طقف  یردام  شیوخ  رگا  نکیل  .دنیامن  یم میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  دنراد و  تبارق  ردام  فرط  زا  هک  دسر  یم یثارو  هب  ثلث  کی  و 

.تفرگ دهاوخ  قلعت  وا  هب  هکرت  سدس  طقف 
هدام ٩٢۵

ثرا میـسقت  تروص  نیا  رد  دنرب  یم ثرا  دادجا  اب  هدش و  اه  نآ ماقم  مئاق هوخا  دالوا  رهاوخ ، هن  دشاب و  ردارب  هن  تیم  یارب  رگا  قوف  داوم  رد  هروکذم  روص  مامت  رد 
یبا ای  ینیوبا  ی  هوخا دالوا  نیاربانب  دـسر  یم تیم  هب  وا  ی  هطـساو هب  هک  درب  یم ار  یـسک  هصح  لسن  ره  ینعی  دـیآ : یم لمع  هب  لسن  بسح  رب  هوخا  دالوا  هب  تبـسن 

ود روکذ  دنـشاباهنت  یبا  ای  ینیوبا  ی  هوخا دالوا  رگا  لسن  کی  دارفا  نیب  میـسقت  رد  .دـنرب  یم ار  یما  هلالک  هصح  یما  هلالک  دالوا  اهنت و  یبا  اـی  ینیوبا  هوخا  ی  هصح
.دننک یم میسقت  هیوسلاب  دنشاب  یما  هلالک  زا  رگا  درب و  یم ثانا  ربارب 

هدام ٩٢۶
.درب یمن ثرا  یبا  هلالک  یما ، یبا و  ینیوبا و  هلالک  عامتجا  تروص  رد 

هدام ٩٢٧
جوز و یارب  هکرت  لصا  فصن  زا  تسا  ترابع  ضرف  نیا  درب و  یم هکرت  لصا  زا  ار  دوخ  ضرف  دشاب  هک  نیجوز  زا  کی  ره  ثحبم  نیا  رد  روکذم  داوم  مامت  رد 

ددرگ دوجوم  یصقن  هجوز  ای  جوز  دورو  هطـساو  هب  هاگ  ره  .دنرب  یم هکرت  لصا  زا  ار  دوخ  ضرف  هلالک  ای  دادجا  زا  معا  مه  ردام  هب  نیبرقتم  .هجوز  یارب  نآ  عبر 
.دوش یم دراو  یبا  دادجا  رب  ای  یبا  ای  ینیوبا  هلالک  رب  صقن 

موس هقبط  ثارو  ثرالا  مهس رد  موس –  ثحبم 
هدام ٩٢٨

.دسر یم موس  هقبط  ثارو  هب  وا  هکرت  دشابن  مود  هقبط  ثارو  تیم  یارب  هاگ  ره 
هدام ٩٢٩

.دوش یم میسقت  لیذ  داوم  قبط  رب  اه  نآ نیب  هکرت  دنشاب  ددعتم  رگا  درب و  یم ار  ثرا  مامت  دشاب  اهنت  رگا  موس  هقبط  ثارو  زا  کی  ره 
هدام ٩٣٠
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ار اه  نآ ی  هصح یبا  لاوخا  ای  مامعا  ینیوبا  لاوخا  اـی  ماـمعا  ندوبن  تروص  رد  دـنرب  یمن ثرا  یبا  لاوخا  اـی  ماـمعا  دـشاب  هتـشاد  ینیوبا  لاوخا  اـی  ماـمعا  تیم  رگا 
.دنرب یم

هدام ٩٣١
یما همه  ای  یبا  همه  ای  ینیوبا  اه  نآ ی  همه هک  یتروص  رد  دوش ، یم میـسقت  هیوسلاـب  اـه  نآ نیب  ی  هکرت دنـشاب  همع  رفن  دـنچ  اـی  ومع  رفن  دـنچ  یفوتم ، ثارو  هاـگ  ره 

ود روکذ  هصح  دنشاب  یبا  ای  ینیوبا  همه  هک  یتروص  رد  دنیامن و  یم میسقت  هیوسلاب  ار  هکرت  دنشاب  یما  همه  هک  یتروص  رد  دنـشاب  مه  اب  همع  ومع و  هاگ  ره  .دنـشاب 
.دوب دهاوخ  ثانا  ربارب 

هدام ٩٣٢
ثلث نیا  هکرت و  ثلث  دنشاب  ددعتم  رگا  دریگ و  یم قلعت  وا  هب  هکرت  سدس  دنشاب  اهنت  رگا  یما  همع  ای  مع  دنشاب  مه  اب  یبا  ای  ینیوبا  مامعا  یما و  مامعا  هک  یتروص  رد 

.درب یم ثانا  ربارب  ود  روکذ  میسقت ، رد  هک  دسر  یم یبا  ای  ینیوبا  مامعا  هب  هکرت  یقاب  دننک و  یم میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیبام  ار 
هدام ٩٣٣

همه هاوخ  ینیوبا  همه  هاوخ  دوش  یم میـسقت  هیوسلاب  اه  نآ نیب  هکرت  دنـشاب  مه  اب  هلاخ  رفن  دنچ  ییاد و  رفن  دنچ  ای  هلاخ  رفن  دنچ  ای  ییاد  رفن  دـنچ  یفوتم  ثارو  هاگ  ره 
.دنشاب یما  همه  هاوخ  یبا و 

هدام ٩٣۴
دنرب و یم ار  نآ  ثلث  دنشاب  ددعتم  رگا  درب و  یم ار  هکرت  سدس  دشاب  یکی  رگا  یما  فرط  دنـشاب  یما  ی  هلاخ ییاد و  اب  ینیوبا  ای  یبا  ی  هلاخ ییاد و  تیم  ثارو  رگا 

.دنیامن یم میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  مه  اه  نآ هک  تسا  یبا  ای  ینیوبا  یاه  هلاخ ییاد و  لام  یقبام  دننک و  یم میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب 
هدام ٩٣۵

.دریگیم قلعت  مامعا  هب  نآ  ثلث  ود  لاوخا و  هب  هکرت  ثلث  دشاب  لاوخا  رفن  دنچ  ای  کی  اب  مامعا  رفن  دنچ  ای  کی  تیم  یارب  رگا 
هب هصح  نآ  ثلث  دنـشاب  یما  رفن  دنچ  رگا  دسر و  یم وا  هب  لاوخا  هصح  سدس  دشاب  یما  رفن  کی  لاوخا  نیب  رگا  نکیل  دیآ  یم لمع  هب  هیوسلاب  لاوخا  نیب  ثلث  میـسقت 

.دیآ یم لمع  هب  هیوسلاب  اه  نآ نیب  میسقت  ریخا  تروص  رد  دوش و  یم هداد  اه  نآ
رفن دنچ  رگا  دسر و  یم وا  هب  مامعا  ی  هصح سدـس  دـشاب  یما  رفن  کی  مامعا  نیب  رگا  نکیل  .دوب  دـهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ی  هصح مامعا ، نیب  ثلث  ود  میـسقت  رد 

.دننک یم میسقت  هیوسلاب  ار  ثلث  نآ  ریخا  تروص  رد  دسر و  یم اه  نآ هب  هصح  نآ  ثلث  دنشاب  یما 
.دوب دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  هصح  یبا  ای  ینیوبا  مامعا  نیب  دنام  یم یقاب  مامعا  ی  هصح زا  هک  ثلث  ود  ای  سدس و  جنپ  میسقت  رد 

هدام ٩٣۶
تروص نیا  رد  طقف  هک  اهنت  یبا  یومع  کی  اب  ینیوبا  یومعرـسپ  کی  هب  ثراو  راـصحنا  تروص  رد  رگم  دـنرب  یمن ثرا  اـه  نآ دـالوا  لاوخا ، اـی  ماـمعا  دوجو  اـب 

.درب یمن ثرا  ومعرسپ  اهنت ، یبا  ولو  دنشاب  ددعتم  مامعا  ای  دشاب  هلاخ  ای  لاخ  ینیوبا  یومعرسپ  اب  رگا  نکیل  .دنک  یم مورحم  ثرا  زا  ار  ومع  ومعرسپ ،
هدام ٩٣٧

لصتم تیم  هب  وا  ی  هطساو هب  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  بیـصن  لسن  ره  بیـصن  دنرب و  یم ثرا  اه  نآ یاج  هب  اه  نآ دالوا  لاوخا  هن  دشاب و  مامعا  هن  تیم  یارب  هاگ  ره 
.دوش یم

هدام ٩٣٨
جوز یارب  هکرت  لصا  فصن  زا : تسا  ترابع  ضرف  نیا  درب و  یم هکرت  لصا  زا  ار  دوخ  ضرف  دشاب  هک  نیجوز  زا  کی  ره  ثحبم  نیا  رد  هروبزم  دراوم  مامت  رد 

.هجوز یارب  نآ  عبر  و 
.دوش یم دراو  ردپ  هب  نیبرقتم  رب  دشاب  مه  یصقن  رگا  تسا و  ردپ  هب  برقتم  لام  هکرت  یقاب  .درب  یم هکرت  لصا  زا  اردوخ  بیصن  مه  ردام  هب  برقتم 

هدام ٩٣٩
قیرط هب  وا  ثرالا  مهس دنرب ، یم ثانا  ربارب  ود  اه  نآ روکذ  هک  دشاب  یثارو  هلمج  زا  هدوب و  یثنخ  ثراو  رگا  لبق  ثحبم  ود  ثحبم و  نیا  رد  هروکذم  دراوم  مامت  رد 

: دوش یم نیعم  لیذ 
چیه رگا  درب و  یم ار  دوخ  ی  هقبط زا  رتخد  کی  ثرالا  مهس دشاب  هتشاد  هبلغ  تیثانا  مئالع  رگا  دوخ و  هقبط  زا  رسپ  کی  ثرالا  مهـس دشاب  بلاغ  تیلوجر  مئالع  رگا 

.درب دهاوخ  ار  دوخ  ی  هقبط زا  رتخد  کی  رسپ و  کی  ثرالا  مهس عومجم  فصن  دشابن  بلاغ  مئالع  زا  کی 
هجوز جوز و  ثاریم  رد  مراهچ –  ثحبم 

هدام ٩۴٠
.دنرب یم ثرا  رگیدکی  زا  دنشابن  ثرا  زا  عونمم  هدوب و  یمئاد  اه  نآ تیجوز  هک  نیجوز 

هدام ٩۴١
.تسا هدش  رکذ  ٩٢٧ و ٩٣٨  داوم ٩١٣ ، رد  هک  تسا  یروط  هب  رگیدکی  ی  هکرت زا  هجوز  جوز و  ثرالا  مهس

هدام ٩۴٢
.دوش یم میسقت  هیوسلاب  نانآ  ی  همه نیب  دراد  هجوز  هب  قلعت  هک  هکرت  نمث  ای  عبر  تاجوز  ددعت  تروص  رد 

هدام ٩۴٣
زا دعب  اه  نآ زا  یکی  توف  رگا  نکیل  درب  یم ثرا  وا  زا  یرگید  دریمب  هدـع  یاضقنا  زا  لبق  هک  اه  نآ زا  کی  ره  دـنک  هقلطم  یعجر  قالط  هب  ار  دوخ  نز  رهوش  رگا 

.دنرب یمن ثرا  رگیدکی  زا  دشاب  نئاب  قالط  ای  هدوب و  هدع  یاضقنا 
هدام ٩۴۴

دـشاب نئاب  قالط  هچرگا  درب  یم ثرا  وا  زا  هجوز  دریمب  ضرم  نامه  هب  قالط  خـیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  دـهد و  قالط  ار  دوخ  نز  ضرم  لاح  رد  رهوش  رگا 
.دشاب هدرکن  رهوش  نز  هک  نیا  رب  طورشم 

هدام ٩۴۵
نآ زا  نتفای  تحـص  زا  دـعب  ای  لوخد  زا  دـعب  رگا  نکیل  درب  یمن ثرا  وا  زا  نز  دریمب  لوخد  زا  لبق  ضرم  نامه  رد  دـنک و  دـقع  ار  ینز  ضرم  لاح  رد  یدرم  رگا 

.درب یم ثرا  وا  زا  نز  دریمب  ضرم 
هدام ٩۴۶
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زا معا  لوقنمریغ  لاوما  تمیق  زا  متشه  کی  لوقنم و  لاوما  نیع  زا  متـشه  کی  جوز ، ندوب  راددنزرف  تروص  رد  هجوز  درب و  یم ثرا  هجوز  لاوما  مامت  زا  جوز 
یحالـصا  ) .دوب دهاوخ  هدـش  دای  بیترت  هب  لاوما  همه  زا  مراهچ  کی  هجوز  مهـس  دـشاب  هتـشادن  یدـنزرف  چـیه  جوز  هک  یتروص  رد  درب و  یم ثرا  نایعا  هصرع و 

(١٣٨٧
یقاحلا  ) .تسا ءارجالامزال  زین  تسا  هدشن  میسقت  وا  هکرت  زونه  یلو  هدرک  توف  نآ  بیوصت  زا  لبق  هک  ییافوتم  ثارو  صوصخرد  هدام  نیا  دافم  هرصبت -

١٣٨٩
(

داژن یدمحا  دومحم  رتکد  یاقآ  بانج 
ناریا یمالسا  یروهمج  مرتحم  سیئر 

اب هک  یحالصا ١٣٨٧  یندم  نوناق  ( ٩۴۶  ) هدام هب  هرصبت  کی  قاحلا  نوناق  ناریا  یمالسا  یروهمج  یـساسا  نوناق  ( ١٢٣  ) موس تسیب و  دصکی و  لصا  ءارجا  رد 
خروم ١٣٨٩/٢۶/۵ هبنش  هس زور  ینلع  هسلج  رد  میدقت و  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  بوصم ١٣٨٧  یندم  نوناق  ( ٩۴۶  ) هدام هب  هرـصبت  کی  قاحلا  حرط  ناونع 

یروهمج یساسا  نوناق  ( ٩۵  ) جـنپ دون و  و  ( ٩۴  ) راهچ دون و  لوصا  عوضوم  ررقم ، یاه  تلهم یاضقنا  ظاـحل  هب  تسا  هدیـسر  بیوصت  هب  یتاحالـصا  اـب  سلجم 
یناجیرال یلع  .ددرگ  یم غالبا  تسویپ  هب  نابهگن ، مرتحم  یاروش  خساپ  لوصو  مدع  ناریا و  یمالسا 

: تشونور
.راضحتسا تهج  خروم ١٣٨٩/۵/٣٠  هرامش ٣۴٨٨۵/۴٠٧  همان  وریپ  نابهگن  مرتحم  یاروش  – 

یحالصا ١٣٨٧ یندم  ینوناق  ( ٩۴۶  ) هدام هب  هرصبت  کی  قاحلا  نوناق 
.ددرگ یم قاحلا  بوصم ١١/١٣٨٧/۶  یحالصا  یندم  نوناق  ( ٩۴۶  ) هدام هب  لیذ  هرصبت  هدحاو - هدام 

.تسا ءارجالامزال  زین  تسا  هدشن  میسقت  وا  هکرت  زونه  یلو  هدرک  توف  نآ  بیوصت  زا  لبق  هک  ییافوتم  ثارو  صوصخرد  هدام  نیا  دافم  هرصبت -
یمالسا یاروش  سلجم  هن  داتشه و  دصیس و  رازهکی و  هامدادرم  مشش  تسیب و  خروم  هبنش  هس زور  ینلع  هسلجرد  هرصبت  کی  هدحاو و  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق 

لصاو نابهگن  مرتحم  یاروش  رظن  ناریا  یمالسا  یروهمج  یـساسا  نوناق  ( ٩۵  ) جنپ دون و  و  ( ٩۴  ) راـهچ دون و  لوصا  عوضوم  ررقم  یاـه  تلهم رد  بیوصت و 
تاررقم نیناوق و  هناماس  عبنم  یناجیرال  یلع  .دیدرگن 

یحالصادش ١٣٨٧) فذح  هدام ٩۴٧(
هدام ٩۴٨

.دیامن افیتسا  اه  نآ نیع  زا  ار  دوخ  قح  دناوت  یم نز  دنک  عانتما  راجشا  هینبا و  تمیق  یادا  زا  هثرو  لبق  هدام  درومرد  هاگ  ره 
هدام ٩۴٩

رد رهوش  ی  هکرت هیقب  ار و  دوخ  بیصن  طقف  نز  نکیل  درب  یم ار  دوخ  تافوتم  نز  هکرت  مامت  رهوش  هجوز ، ای  جوز  زا  ریغ  هب  رگید  ثراو  چیه  ندوبن  تروص  رد 
.دوب دهاوخ  هدام ٨۶۶  عبات  ثراوالب و  صاخشا  لام  مکح 

هفلتخم تاررقم  رد  موس –  باتک 
هدام ٩۵٠

کلاذ عم .تسا  نآ  لباقم  یمیق  نآ و  وحن  تابوبح و  دـننام  دـشاب  عیاـش  داـیز و  ًاـعون  نآ  ریاـظن  هابـشا و  هک  تسا  یلاـم  زا  تراـبع  هدـش  رکذ  نوناـق  نیا  رد  هک  یلثم 
.دشاب یم فرع  اب  ینعم  نیا  صیخشت 

هدام ٩۵١
.یرگید قح  ای  لام  هب  تبسن  تسا  فراعتم  ای  نذا  دودح  زا  ندومن  زواجت  یدعت ،

هدام ٩۵٢
.تسا مزال  ریغ  لام  ظفح  یارب  فراعتم  ای  دادرارق  بجوم  هب  هک  یلمع  کرت  زا  تسا  ترابع  طیرفت 

هدام ٩۵٣
.یدعت طیرفت و  زا  تسا  معا  ریصقت 

هدام ٩۵۴
.تسا ربتعم  دشر  هک  یدراوم  رد  هفس  هب  نینچمه  دوش و  یم خسفنم  نیفرط  دحا  توم  هب  هزیاج  دوقع  ی  هیلک

هدام ٩۵۵
.تسا ربتعم  هدش  عقاو  نوناق  نیا  زا  لبق  هک  یروما  ی  هیلک دروم  رد  نوناق  نیا  تاررقم 

موددلج
صاخشارد

تایلک رد  لوا –  باتک 
هدام ٩۵۶

.دوش یم مامت  وا  گرم  اب  عورش و  ناسنا  ندش  دلوتم  هدنز  اب  قوقح  ندوب  اراد  یارب  تیلها 
هدام ٩۵٧

.دوش دلوتم  هدنز  هک  نیا  رب  طورشم  ددرگ  یم عتمتم  یندم  قوقح  زا  لمح 
هدام ٩۵٨

.دشاب هتشاد  ینوناق  تیلها  رما  نیا  یارب  هک  نیا  رگم  دنک  ارجا  ار  دوخ  قوقح  دناوت  یمن سک  چیه  نکیل  دوب  دهاوخ  یندم  قوقح  زا  عتمتم  ناسنا ، ره 
هدام ٩۵٩

.دنک بلس  دوخ  زا  ار  یندم  قوقح  زا  یتمسق  ای  مامت  یارجا  قح  ای  عتمت و  قح  یلک  روط  هب  دناوت  یمن سک  چیه 
هدام ٩۶٠

.دیامن رظن  فرص  دوخ  تیرح  زا  هدافتسا  زا  دشاب  هنسح  قالخا  ای  نیناوق و  فلاخم  هک  یدودح  رد  ای  دنک و  تیرح  بلس  دوخ  زا  دناوت  یمن سک  چیه 
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هدام ٩۶١
: دوب دنهاوخ  عتمتم  یندم  قوقح  زا  زین  هجراخ  عابتا  لیذ  دراوم  رد  زج 

؛ تسا هدرک  بلس  هجراخ  عابتا  زا  ًاتحارص  ار  نآ  ای  هدومن و  ناریا  عابتا  هب  رصحنم  ًاتحارص  ار  نآ  نوناق  هک  یقوقح  دروم  رد  - ١
؛ تسا هدرکن  لوبق  ار  نآ  هجراخ  هعبت  عوبتم  تلود  نوناق  هک  یصخش  لاوحا  هب  طوبرم  قوقح  دروم  رد  - ٢

.دشاب هدش  داجیا  یناریا  ی  هعماج رظن  هطقن  زا  ًافرص  هک  هصوصخم  قوقح  دروم  رد  - ٣
هدام ٩۶٢

رد دهد  ماجنا  یقوقح  لمع  ناریا  رد  هجراخ  هعبت  رفن  کی  رگا  کلذ  عم دوب  دهاوخ  وا  عوبتم  تلود  نوناق  بسح  رب  ندرک  هلماعم  یارب  سک  ره  تیلها  صیخشت 
تیلها دجاو  لمع  نآ  ماجنا  یارب  صخش  نآ  تسا  هتشاد  یصقان  تیلها  ای  هدوبن و  تیلها  دجاو  لمع  نآ  ماجنا  یارب  دوخ  عوبتم  تلود  نوناق  قباطم  هک  یتروص 

مکح .داد  صیخشت  تیلها  یاراد  لمع  نآ  ماجنا  یارب  ار  وا  ناوتب  زین  ناریا  نوناق  قباطم  وا ، یجراخ  تیعبات  زا  رظن  عطق  هک  یتروص  رد  دش  دهاوخ  بوسحم 
دشاب یم ناریا  جراخ  رد  عقاو  لوقنم  ریغ  لاوما  لاقتنا  لقن و  هب  طوبرم  ای  هدوب و  یثرا  قوقح  ای  یگداوناخ و  قوقح  هب  طوبرم  هک  یقوقح  لامعا  هب  تبسن  ریخا 

.دوب دهاوخن  لماش 
هدام ٩۶٣

.دوب دهاوخ  رهوش  عوبتم  تلود  نیناوق  عبات  اه  نآ نیب  یلام  یصخش و  طباور  دنشابن  تلود  کی  هعبت  نیجوز  رگا 
هدام ٩۶۴

عبات وا  ردام  لفط و  نیب  طباور  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ملسم  ردام  هب  طقف  لفط  تبسن  هک  نیا  رگم  تسا  ردپ  عوبتم  تلود  نوناق  عبات  دالوا ، نیوبا و  نیب  طباور 
.دوب دهاوخ  ردام  عوبتم  تلود  نوناق 

هدام ٩۶۵
.دوب دهاوخ  هیلع  یلوم عوبتم  تلود  نیناوق  قبط  رب  میق  بصن  ینوناق و  تیالو 

هدام ٩۶۶
ئش ندش  لقن  لمح و  کلذ  عم دنشاب  یم عقاو  اج  نآ  رد  ایشا  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یتکلمم  نوناق  عبات  لوقنمریغ  ای  لوقنم  یایشا  رب  قوقح  ریاس  تیکلام و  فرصت و 

.دروآ یللخ  دنشاب  هدرک  لیصحت  نآ  هب  تبسن  ئش  یلوا  عوقو  لحم  نوناق  قباطم  صاخشا  تسا  نکمم  هک  یقوقح  هب  دناوت  یمن رگید  تکلمم  هب  یتکلمم  زا  لوقنم 
هدام ٩۶٧

اه و نآ ثرالا  مهس رادقمو  ثارو  نییعت  هب  هطوبرم  نیناوق  لیبق  زا  هیلصا  نیناوق  ثیح  زا  طقف  تسا  عقاو  ناریا  رد  هک  هجراخ  عابتا  لوقنمریغ  ای  لوقنم  ی  هکرت
.دوب دهاوخ  یفوتم  عوبتم  تلود  نوناق  عبات  دیامن  کیلمت  تیصو  بجوم  هب  تسا  هتسناوت  یم یفوتم  هک  یتمسق  صیخشت 

هدام ٩۶٨
.دنشاب هداد  رارق  یرگید  نوناق  عبات  ًانمض  ای  ًاحیرص  ار  نآ  هدوب و  هجراخ  عابتا  نیدقاعتم ، هک  نیا  رگم  تسا  دقع  عوقو  لحم  نوناق  عبات  دوقع  زا  یشان  تادهعت 

هدام ٩۶٩
.دنشاب یم دوخ  میظنت  لحم  نوناق  عبات  میظنت  زرط  ثیح  زا  دانسا 

هدام ٩٧٠
هدوب و اه  نآ عوبتم  تلود  ی  هعبت ود  ره  دقع  نیفرط  هک  دنیامن  تردابم  حاکن  دقع  یارجا  هب  دنناوت  یم یتقو  ناریا  رد  هجراخ  لود  یلوسنوق  ای  یسایس  نیرومأم 

.دوش تبث  لاوحا  لجس  رتافد  رد  دیاب  حاکن  لاح  ره  رد  .دشاب  هداد  اه  نآ هب  ار  هزاجا  نیا  زین  روبزم  تلود  نیناوق 
هدام ٩٧١

رد اوعد  نامه  ندوب  حرطم  .دوش  یم هماقا  اج  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یلحم  نوناق  عبات  تامکاحم  لوصا  هب  هعجار  نیناوق  مکاحم و  تیحالص  ثیح  زا  یواعد 
.دوب دهاوخن  یناریا  ی  همکحم تیحالص  عفار  یبنجا  ی  همکحم

هدام ٩٧٢
رما ناریا  نیناوق  قباطم  هک  نیا  رگم  دومن  ارجا  ناریا  رد  ناوت  یمن ار  هجراخ  رد  هدش  میظنت  یارجالا  مزال یمسر  دانسا  نینچمه  هجراخ و  مکاحم  زا  هرداص  ماکحا 

.دشاب هدش  رداص  اه  نآ یارجا  هب 
هدام ٩٧٣

نیا تیاعر  هب  فلکم  همکحم  دشاب  هداد  هلاحا  یرگید  نوناق  هب  ددرگ  تیاعر  قوف  داوم  قبط  رب  ای  نوناق و  نیا  لوا  دلج  هدام ٧  قباطم  دیاب  هک  هجراخ  نوناق  رگا 
.دشاب هدش  ناریا  نوناق  هب  هلاحا  هک  نیا  رگم  تسین  هلاحا 

هدام ٩٧۴
اب فلاخم  ای  هدرک و  اضما  ار  نآ  ناریا  تلود  هک  یللملا  نیب دوهع  فلاخم  هک  دوش  یم هدراذگ  ارجا  عقوم  هب  یدح  ات  نوناق  نیا  ات ٩٧۴  داوم ٩۶٢  هدام ٧ و  تاررقم 

.دشابن هصوصخم  نیناوق 
هدام ٩٧۵

تلع هب  ای  هعماج  تاساسحا  ندرک  راد  هحیرج ی  هطساو هب  ای  هدوب و  هنسح  قالخا  فالخ  رب  هک  ار  یصوصخ  یاهدادرارق  ای  یجراخ و  نیناوق  دناوت  یمن همکحم 
.دشاب زاجم  ًالوصا  روبزم  نیناوق  یارجا  هچ  رگا  دراذگ  ارجا  عقوم  هب  دوش  یم بوسحم  یمومع  مظن  اب  فلاخم  رگید 

تیعبات رد  باتک ٢ – 
هدام ٩٧۶

: دنوش یم بوسحم  ناریا  هعبت  لیذ  صاخشا 
تلود ضارتعا  دروم  اه  نآ تیعبات  کرادم  هک  تسا  ملسم  یناسک  یجراخ  تیعبت  .دشاب  ملسم  اه  نآ یجراخ  تیعبت  هک  یصاخشا  یانثتسا  هب  ناریا  نینکاس  ی  هیلک - ١

؛ دشابن ناریا 
؛ دنشاب هدش  دلوتم  هجراخرد  ای  ناریا  رد  هک  نیا  زا  معا  تسا  یناریا  اه  نآ ردپ  هک  یناسک  - ٢

؛ دنشاب مولعمریغ  نانآ  ردام  ردپ و  هدش و  دلوتم  ناریا  رد  هک  یناسک  - ٣
؛ دنا هدمآ دوجو  هب  هدش  دلوتم  ناریا  رد  اه  نآ زا  یکی  هک  یجراخ  ردام  ردپ و  زا  ناریا  رد  هک  یناسک  - ۴
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دنشاب هدرک  تماقا  ناریا  رد  رگید  لاس  کی  لقاال  مامت  لاس  هدجه  هب  ندیسر  زا  سپ  هلصافالب  هدمآ و  دوجو  هب  تسا  هجراخ  هعبت  هک  یردپ  زا  ناریا  رد  هک  یناسک  - ۵
؛ تسا ررقم  ناریا  تیعبات  لیصحت  یارب  نوناق  قباطم  هک  دوب  دهاوخ  یتاررقم  قبط  رب  ناریا  تیعبات  هب  اه  نآ ندش  لوبق  الاو 

؛ دنک رایتخا  یناریا  رهوش  هک  یجراخ  ی  هعبت نز  ره  - ۶
.دشاب هدرک  لیصحت  ار  ناریا  تیعبات  هک  یجراخ  ی  هعبت ره  - ٧

.دوب دنهاوخن  هرقف ۴ و ۵  لومشم  هجراخ  یلوسنق  یسایس و  ناگدنیامن  زا  دلوتم  لافطا  هرصبت :
هدام ٩٧٧

یبتک تساوخرد  لاس  کی  فرظ  دیاب  دننک  لوبق  ار  دوخ  ردپ  تیعبات  دنهاوخب  مامت  لاس  نس ١٨  هب  ندیسر  زا  سپ  هدام ٩٧۶  دنب ۴  رد  روکذم  صاخشا  هاگ  ره  فلا -
.دنیامن میلست  هجراخ  روما  ترازو  هب  تخانش  دهاوخ  دوخ  هعبت  ار  اه  نآ هک  نیا  هب  ریاد  ناشردپ  عوبتم  تلود  قیدصت  ی  همیمض هب 

یبتک تساوخرد  لاس  کی  فرظ  دیاب  دننامب  یقاب  دوخ  ردپ  تیعبات  هب  دنهاوخب  مامت  لاس  نس ١٨  هب  ندیسر  زا  سپ  هدام ٩٧۶  دنب ۵  رد  روکذم  صاخشا  هاگ  ره  ب -
.دنیامن میلست  هجراخ  روما  ترازو  هب  تخانش  دهاوخ  دوخ  هعبت  ار  اه  نآ هک  نیا  هب  ریاد  ناشردپ  عوبتم  تلود  قیدصت  ی  همیمض هب 

هدام ٩٧٨
هتشاد و بوسحم  دوخ  هعبت  تاررقم  بجوم  هب  ار  یناریا  عابتا  زا  دلوتم  لافطا  اه  نآ عوبتم  تکلمم  رد  هک  دنا  هدش دلوتم  یلود  عابتا  زا  ناریا  رد  هک  یلافطا  هب  تبسن 

.دش دهاوخ  هلباقتم  هلماعم  دننک  یم هزاجا  هب  طونم  ناریا  تیعبت  هب  ار  اه  نآ عوجر 
هدام ٩٧٩

: دننک لیصحت  ار  ناریا  تیعبات  دنناوت  یم دنشاب  لیذ  طیارش  یاراد  هک  یصاخشا 
؛ دنشاب هدیسر  مامت  لاس  هدجه  نس  هب  - ١

؛ دنشاب هدوب  نکاس  ناریا  رد  بوانتم  ای  یلاوتم  زا  معا  لاس  جنپ  - ٢
؛ دنشابن یماظن  تمدخ  زا  یرارف  - ٣

.دنشاب هدشن  موکحم  یسایسریغ  تیانج  ای  مهم  ی  هحنج هب  یتکلمم  چیه  رد  - ۴
.تسا ناریا  کاخ  رد  تماقا  مکح  رد  ناریا  تلود  تمدخ  یارب  هجراخ  رد  تماقا  تدم  هدام  نیا  مود  ی  هرقف دروم  رد 

هدام ٩٨٠
یاراد ای  دنراد و  دالوا  وا  زا  دنتسه و  یناریا  لایع  یاراد  هک  یصاخشا  نینچمه  دنشاب و  هدرک  ینایاش  تدعاسم  ای  تمدخ  ناریا  ی  هعفنملا ماع روما  هب  هک  یناسک 

دورو تلود  هک  یتروص  رد  دنیامنیم  ار  ناریا  یمالسا  یروهمج  تلود  تیعبات  هب  دورو  یاضاقت  دنشاب و  یم هعفنملا  ماع روما  رد  صصختم  یملع و  یلاع  تاماقم 
.دنوش لوبق  ناریا  تیعبات  هب  ناریزو  تأیه  بیوصت  اب  تسا  نکمم  تماقا  طرش  تیاعر  نودب  دنادب  حالص  ناریا  یمالسا  یروهمج  تلود  تیعبات  هب  ار  اه  نآ

هدام ٩٨١
.تسا هدش  فذح 
هدام ٩٨٢

: دندرگ لئان  لیذ  تاماقم  هب  دنناوت  یمن نکیل  دنوش  یم دنم  هرهب تسا  ررقم  نایناریا  یارب  هک  یقوقح  ی  هیلک زا  دنیامنب  ای  هدومن  یناریا  تیعبات  لیصحت  هک  یصاخشا 
وا نینواعم  یروهمج و  تسایر  - ١

هییاضق هوق  تسایر  نابهگن و  یاروش  رد  تیوضع  - ٢
یرادنامرف یرادناتسا و  ترازو و  تلافک  ترازو و  - ٣

یمالسا یاروش  سلجم  رد  تیوضع  - ۴
رهش ناتسرهش و  ناتسا و  یاهاروش  تیوضع  - ۵

یسایس تیرومأم  تسپ و  هنوگ  ره  زارحا  زین  هجراخ و  روما  ترازو  رد  مادختسا  - ۶
تواضق - ٧

یماظتنا یورین  هاپس و  شترا و  رد  یهدنامرف  هدر  نیرت  یلاع - ٨
یتینما یتاعالطا و  مهم  یاه  تسپ یدصت  - ٩

هدام ٩٨٣
: دشاب لیذ  تامضنم  یاراد  هدش و  میلست  هجراخ  روما  ترازو  هب  تالو  ای  ماکح  طسوت  هب  ای  ًامیقتسم  دیاب  تیعبات  تساوخرد 

؛ وا دالوا  لایع و  هدننکاضاقت و  تیوه  دانسا  قدصم  داوس  - ١
روما ترازو  .شاعم  نیمأت  یارب  نیعم  لغش  ای  یفاک  تنکم  نتشاد  هقباسءوس و  نتشادن  ناریا و  رد  هدننکاضاقت  تماقا  تدم  نییعت  هب  ریاد  هیمظن  ی  همانقیدصت - ٢
میمصت نآ  در  ای  لوبق  رد  روبزم  تأیه  ات  دومن  دهاوخ  لاسرا  ارزو  تأیه  هب  ار  نآ  لیمکت و  ار  هدننکاضاقت  صخش  هب  هعجار  تاعالطا  موزل  تروص  رد  هجراخ 

.دش دهاوخ  میلست  هدننک  تساوخرد هب  تیعبات  دنس  اضاقت ، ندش  لوبق  تروص  رد  .دنک  ذاختا  یضتقم 
هدام ٩٨۴

رودص خیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  نز  یلو  دنوش  یم هتخانش  ناریا  تلود  ی  هعبت دنیامن  یم ناریا  تیعبات  لیصحت  نوناق  نیا  قبط  رب  هک  یناسک  ریغص  دالوا  نز و 
تیعبات هداد و  هجراخ  روما  ترازو  هب  یبتک  ی  هیراهظا دنناوت  یم مامت  لاس  هدجه  نس  هب  ندیسر  خیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  ریغص  دالوا  رهوش و  تیعبات  دنس 

.دوش همیمض  هدام ٩٧٧  رد  روکذم  قیدصت  دیاب  ثانا  روکذ و  زا  معا  دالوا  ی  هیراهظا هب  نکیل  دنک  لوبق  ار  ردپ  ای  رهوش و  قباس  تکلمم 
هدام ٩٨۵

.دشاب یمن رثؤم  دنا  هدیسر مامت  لاس  هدجه  نس  هب  هماناضاقت  خیرات  رد  هک  وا  دالوا  هرابرد  هجو  چیه  هب  ردپ  یناریا  تیعبات  لیصحت 
هدام ٩٨۶

ترازو هک  نیا  رب  طورشم  دیامن  عوجر  دوخ  لوا  تیعبات  هب  یناریا  رهوش  توف  ای  قالط  زا  دعب  دناوت  یم دوش  یم یناریا  جاودزا ، ی  هجیتن رد  هک  یناریاریغ  نز 
قح نیا  زا  هدیسرن  مامت  لاس  هدجه  نس  هب  وا  دالوا  هک  مادام  دناوت  یمن دراد  دالوا  دوخ  قباس  رهوش  زا  هک  هدرم  رهوش  نز  ره  یلو  دنک  علطم  ًابتک  ار  هجراخ  روما 

هجراخ عابتا  هب  قح  نیا  هک  یدودح  رد  رگم  تشاد  دهاوخن  هلوقنمریغ  لاوما  نتشاد  قح  دوش  یم هجراخ  ی  هعبت هدام  نیا  قباطم  هک  ینز  لاح  ره  رد  دنک و  هدافتسا 
نآ دح  زا  شیب  یلوقنمریغ  لاوما  ثرا ، هب  ًادعب  ای  هدوب  تسا  زیاج  نآ  نتشاد  هجراخ  عابتا  یارب  هک  هچ  نآ  زا  شیب  لوقنمریغ  لاوما  یاراد  هاگ  ره  دشاب و  هدش  هداد 
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الاو دنک  لقتنم  ناریا  عابتا  هب  احنا  زا  یوحن  هب  ار  دازام  رادقم  ثرا  دروم  رد  کلم  ندشاراد  ای  ناریا  تیعبات  زا  جورخ  خیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  دیاب  دسرب  وا  هب 
.دش دهاوخ  هداد  اه  نآ هب  تمیق  شورف ، جراخم  عضو  زا  سپ  هدیسر  شورف  هب  لحم ، مومعلا  یعدم تراظن  اب  روبزم  لاوما 

هدام ٩٨٧
عوقو ی  هطساو هب  رهوش  تیعبات  جوز ، تکلمم  نوناق  قباطم  هک  نیا  رگم  دنام  دهاوخ  یقاب  دوخ  یناریا  تیعبات  هب  دیامن  یم تجوازم  هجراخ  ی  هعبت اب  هک  یناریا  نز 
ی هقرو مامضنا  هب  هجراخ  روما  ترازو  هب  تساوخرد  میدقت  فرص  هب  قیرفت ، ای  رهوش و  تافو  زا  دعب  تروص  ره  رد  یلو  دوش  لیمحت  هجوز  هب  جاودزا  دقع 

.تفرگ دهاوخ  قلعت  وا  هب  ًاددجم  نآ  هب  هعجار  تازایتما  قوقح و  عیمج  اب  نز  هیلصا  تیعبات  قیرفت ، دنس  ای  رهوش و  توف  قیدصت 
تکلمم تیعبات  دهاوخب  هک  یناریا  نز  دروم  نیا  رد  دراذگب  ریخم  جوز  تیعبات  یلصا و  تیعبات  ظفح  نیب  ار  نز  جوز ، تکلمم  تیعبات  نوناق  هاگ  ره  هرصبت ١ :

وا یاضاقت  اب  تسا  نکمم  هجراخ  روما  ترازو  هب  یبتک  ی  هماناضاقت میدقت  طرش  هب  دشاب  هتشاد  تسد  رد  دوخ  یاضاقت  یارب  مه  یهجوم  للع  دوش و  اراد  ار  جوز 
.ددرگ تقفاوم 

ددرگ یجراخ  ی  هطلس بجوم  هک  یتروص  رد  ار  لوقنمریغ  لاوما  نتشاد  قح  دننک  یم لیصحت  ار  یجراخ  تیعبات  جاودزا  رثا  رب  هک  یناریا  یاه  نز هرصبت ٢ :
.تسا تاعالطا  روشک و  هجراخ ، روما  یاه  هناخترازو ناگدنیامن  زا  لکشتم  ینویسیمک  اب  رما  نیا  صیخشت  .دنرادن 

.دوب دهاوخن  روبزم  نانز  لماش  دنا  هدومن کرت  ار  دوخ  تیعبات  هک  ینایناریا  جورخ  تمسق  رد  نآ  هرصبت  هدام ٩٨٨ و  تاررقم 
هدام ٩٨٨

: لیذ طیارش  هب  رگم  دننک  کرت  ار  دوخ  تیعبت  دنناوت  یمن ناریا  عابتا 
؛ دنشاب هدیسر  مامت  لاس  نس ٢۵  هب  - ١

؛ دهد هزاجا  ار  نانآ  تیعبات  زا  جورخ  ارزو ، تأیه  - ٢
دنوش اراد  هثارولاب  تسا  نکمم  ای  دنشاب و  یم اراد  ناریا  رد  هک  لوقنمریغ  لاوما  رب  ار  دوخ  قوقح  ، تیعبات کرت  خیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  هک  دنیامن  دهعت  ًالبق  - ٣

تیعبات کرت  هدام  نیا  قبط  رب  هک  یسک  لافطا  هجوز و  .دننک  لقتنم  یناریا  عابتا  هب  احنا  زا  یوحن  هب  دهدب  هجراخ  عابتا  هب  ار  نا  کلمت  ی  هزاجا ناریا  نیناوق  ولو 
؛ دشاب مه  اه  نآ لماش  ارزو  تأیه  ی  هزاجا هک  نیا  رگم  دندرگ  یمن جراخ  یناریا  تیعبت  زا  دنشاب  ریبک  ای  ریغص  روبزم  لافطا  هک  نیا  زا  معا  دیامن  یم

.دنشاب هداد  ماجنا  ار  دوخ  حالسلا  تحت تمدخ  - ۴
زا ( ٣  ) دنب نمض  هک  یتاررقم  یارجا  رب  هوالع  دنیامن  یم یجراخ  تیعبات  لوبق  ناریا و  تیعبا  تکرت  یاضاقت  هب  تردابم  هدام  نیا  قبط  رب  هک  یناسک  فلا : هرصبت 

دنوشن جراخ  روبزم  تدم  فرظ  هچ  نانچ  .دنوش  جراخ  ناریا  زا  تیعبات ، کرت  دنس  رودص  خیرات  زا  هام  هس  تدم  فرظ  دیاب  تسا  ررقم  نانآ  ی  هرابرد هدام  نیا 
روما ترازو  تقفاوم  هب  لوکوم  لاس  کی  ات  رثکادح  قوف  ی  هررقم تلهم  دیدمت  دومن و  دنهاوخ  رداص  ناشلاوما  شورف  اه و  نآ جارخا  هب  رما  هحلاص ، تاماقم 

.دشاب یم هجراخ 
زا ١٨ رتمک  دنتسه و  یردپ  دج  ردپ و  دقاف  هک  زین  ار  وا  نادنزرف  تیعبات  کرت  رهوش  یب یناریا  نز  تیعبات  کرت  بیوصت  نمض  دناوت  یم ناریزو  تأیه  هرصبت ب :
، ردام تساوخرد  زا  تیعبات  هب  دنناوت  یم دنشاب  هدیسرن  مامت  لاس  نس ٢۵  هب  هک  زین  روکذم  نز  نادنزرف  .دهد  هزاجا  دنروجحم  یرگید  تاهج  هب  ای  دنراد و  مامت  لاس 

.دنیامن تیعبات  کرت  یاضاقت 
هدام ٩٨٩

ی هعبت هدوب و  نکی  مل  نأک  وا  یجراخ  تیعبت  دشاب ، هدرک  لیصحت  یجراخ  تیعبات  یسمش  خیرات ١٢٨٠  زا  دعب  ینوناق  تاررقم  تیاعر  نودب  هک  یناریا  هعبت  ره 
وا هب  نآ  تمیق  شورف ، جراخم  عضو  زا  سپ  هدیسر و  شورف  هب  لحم  مومعلا  یعدم تراظن  اب  وا  ی  هلوقنمریغ لاوما  ی  هیلک لاح  نیع  رد  یلو  دوش  یم هتخانش  ناریا 

یتلود لغاشم  هنوگ  ره  یدلب و  یتیالو و  یتلایا و  یاه  نمجنا هننقم و  سلاجم  تیوضع  ترازو و  تنواعم  ترازو و  هب  لاغتشا  زا  هوالع  هب  دش و  دهاوخ  هداد 
.دوب دهاوخ  مورحم 

اب صاخشا  هنوگ  نیا  هب  .دسانشب  تیمسر  هب  ار  هدام  نیا  نیلومشم  یجراخ  تیعبات  هجراخ  روما  ترازو  داهنشیپ  هب  یحلاصم  هب  انب  دناوت  یم ناریزو  تأیه  هرصبت :
.داد ناوت  یم تماقا  ای  ناریا  هب  دورو  ی  هزاجا هجراخ  روما  ترازو  تقفاوم 

هدام ٩٩٠
تیعبات هب  تساوخرد  درجم  هب  دنیامن  عوجر  دوخ  هیلصا  تیعبت  هب  دنهاوخب  دنشاب و  هدرک  تیعبات  لیدبت  تاررقم ، قفاوم  ناشردپ  ای  دوخ  هک  یسک  ناریا  عابتا  زا 

.دنادن حالص  ار  اه  نآ تیعبات  تلود  هک  نآ  رگم  دش  دنهاوخ  لوبق  ناریا 
هدام ٩٩١

رب اقب  یاضاقت  ناریا و  یمالسا  یروهمج  تلود  تیعبات  کرت  ای  تیعبات  یاضاقت  هک  یناسک  دروم  رد  یرتفد  جراخم  ذخا  تیعبات و  نوناق  یارجا  هب  طوبرم  فیلاکت 
.دش دهاوخ  نیعم  دیسر  دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هک  یا  همان نییآ بجوم  هب  دنراد  ار  یلصا  تیعبات 

لاوحا لجس  دانسا  رد  موس –  باتک 
هدام ٩٩٢

.دوش یم نیعم  تسا  ررقم  رما  نیا  یارب  هک  یرتافد  بجوم  هب  سک  ره  لاوحا  لجس 
هدام ٩٩٣

: دوش هداد  عالطا  لاوحا  لجس  هریاد  هب  تسا  ررقم  هصوصخم  تاماظن  ای  نیناوق  بجوم  هب  هک  یقیرط  هب  تدم و  فرظ  رد  دیاب  لیذ  روما 
؛ دوش عقاو  لمح  خیرات  زا  مشش  هام  زا  دعب  هک  نینج  ره  طقس  نینچمه  لفط و  ره  تدالو  - ١

؛ عطقنم مئاد و  زا  معا  جاودزا  - ٢
؛ تدم لذب  نینچمه  یعجر و  نئاب و  زا  معا  قالط  - ٣

.صخش ره  تافو  - ۴
هدام ٩٩۴

.دوش تبث  لاوحا  لجس  رتفد  رد  دیاب  دوش  یم رداص  نوناق  نیا  مود  دلج  زا  مجنپ  باتک  تاررقم  قبط  رب  هک  بیاغ  یضرف  توم  مکح 
هدام ٩٩۵

.همکحم مکح  بجوم  هب  رگم  تسین  نکمم  تسا  هدش  تبث  لاوحا  لجس  رتافد  رد  هک  یبلاطم  رییغت 
هدام ٩٩۶
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هدش دیق  هیوهلا  لوهجم ناونع  هب  لاوحا  لجس  رتفد  رد  هک  یسک  تیوه  ای  ددرگ  تباث  همکحم  رد  تسا  هدش  راهظا  لاوحا  لجس  ی  هریاد هب  هک  یبلاطم  تحص  مدع  رگا 
.دوش دیق  لاوحا  لجس  هطوبرم  رتافد  رد  دیاب  بتارم  ددرگ  لاطبا  بیاغ  یضرف  توف  مکح  ای  دوش و  نیعم  تسا 

هدام ٩٩٧
.تسا عونمم  دوش ، یم نیعم  لاوحا  لجس  ی  هرادا ی  همانماظن بجوم  هب  هک  یصوصخم  یاه  مان ذاختا  .دشاب  یگداوناخ  مان  یاراد  دیاب  سک  ره 

هدام ٩٩٨
.دهاوخب ار  بصاغ  یگداوناخ  مان  رییغت  هطوبرم  نیناوق  دودح  رد  هدرک و  اوعد  ی  هماقا دناوت  یم دشاب  هدرک  ذاختا  قح  نودب  یرگید  ار  وا  یگداوناخ  مسا  هک  سک  ره 

هب تدم و  فرظ  رد  دناوت  یمعفن  یذ ره  دهد  رییغت  رما  نیا  هب  هطوبرم  تاررقم  قباطم  تسا  هدرک  تبث  لاوحا  لجس  رتافد  رد  هک  ار  دوخ  یگداوناخ  مان  یسک  رگا 
.دنک ضارتعا  تسا  ررقم  هصوصخم  تاماظن  ای  نیناوق  رد  هک  یقیرط 

هدام ٩٩٩
.دوب دهاوخ  بوسحم  یمسر  دنس  تسا  هدش  راهظا  لاوحا  لجس  ی  هریاد هب  ینوناق  تدم  رد  اه  نآ تدالو  هک  یصاخشا  تدالو  دنس 

هدام ١٠٠٠
.تسا ررقم  هصوصخم  یاه  همانماظن نیناوق و  بجوم  هب  لاوحا  لجس  هب  عجار  بلاطم  ریاس 

هدام ١٠٠١
لجس ریاود  ی  هدهع هب  هیراج  تاماظن  نیناوق و  بجوم  هب  هک  ار  یفیاظو  دوخ  تیرومأم  ی  هزوح میقم  نایناریا  هب  تبسن  دیاب  هجراخ  رد  ناریا  یلوسنوق  نیرومأم 

.دنهد ماجنا  تسا  ررقم  لاوحا 
هاگتماقا رد  مراهچ –  باتک 

هدام ١٠٠٢
زا ریغ  یصخش  تنوکس  لحم  رگا  .دشاب  اج  نآ  رد  زین  وا  روما  مهم  زکرم  هتشاد و  تنوکس  اج  نآ  رد  صخش  هک  تسا  یلحم  زا  ترابع  یصخش  ره  هاگتماقا 

.دوب دهاوخ  اه  نآ تایلمع  زکرم  یقوقح  صاخشا  هاگتماقا  .تسا  بوسحم  هاگتماقا  وا  روما  زکرم  دشاب  وا  روما  مهم  زکرم 
هدام ١٠٠٣

.دشاب هتشاد  هاگتماقا  کی  زا  شیب  دناوت  یمن سک  چیه 
هدام ١٠٠۴

.دشاب هتفای  لاقتنا  لحم  نامه  هب  زین  وا  روما  مهم  زکرم  هک  نیا  رب  طورشم  دیآ  یم لمع  هب  رگید  لحم  رد  یقیقح  تنوکس  ی  هلیسو هب  هاگتماقا  رییغت 
هدام ١٠٠۵

ی هزاجا اب  ای  دوخ و  رهوش  تیاضر  اب  هک  ینز  نینچمه  درادن و  یمولعم  هاگتماقا  وا  رهوش  هک  ینز  کلذ  عم تسا  رهوش  هاگتماقا  نامه  رادرهوش  نز  هاگتماقا 
.دشاب هتشاد  زین  هدح  یلع یصخش  هاگتماقا  دناوت  یم هدرک  رایتخا  هدح  یلع نکسم  همکحم 

هدام ١٠٠۶
.تسا اه  نآ میق  ای  یلو  هاگتماقا  نامه  روجحم  ریغص و  هاگتماقا 

هدام ١٠٠٧
.دنراد تباث  تیرومأم  اج  نآ  رد  هک  تسا  یلحم  یتلود ، نیرومأم  هاگتماقا 

هدام ١٠٠٨
.تسا اه  نآ یولخاس  لحم  دنتسه  ولخاس  رد  هک  یماظن  دارفا  هاگتماقا 

هدام ١٠٠٩
ای امرفراک  هاگتماقا  نامه  اه  نآ هاگتماقا  دنشاب  هتشاد  تنوکس  دوخ  مودخم  ای  امرفراک  لزنم  رد  دننک  یم تمدخ  ای  راک  یرگید  دزن  ًالومعم  هک  ریبک  صاخشا  رگا 

.دوب دهاوخ  اه  نآ مودخم 
هدام ١٠١٠

دشاب هدرک  باختنا  دوخ  یقیقح  هاگتماقا  زا  ریغ  یلحم  هلماعم  نآ  زا  هلصاح  تادهعت  یارجا  یارب  اه  نآ زا  یکی  ای  هلماعم  نیفرط  یدادرارق  ای  هلماعم  نمض  رگا 
یوعد و قاروا  غالبا  یارب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دش و  دهاوخ  بوسحم  وا  هاگتماقا  تسا  هدش  باختنا  هک  یلحم  هلماعم  نآ  هب  هعجار  یواعد  هب  تبسن 

.دنک نیعم  دوخ  یقیقح  هاگتماقا  زا  ریغ  ار  یلحم  راطخا  راضحا و 
رثالادوقفم بیاغ  رد  مجنپ –  باتک 

هدام ١٠١١
.دشابن یربخ  هجو  چیه  هب  وا  زا  هتشذگ و  یدیدم  هبسنلاب  تدم  وا  تبیغ  زا  هک  تسا  یسک  رثالادوقفم  بیاغ 

هدام ١٠١٢
لاوما هرادا  یارب  همکحم  دشاب  هتشاد  ار  وا  روما  یدصت  قح  ًانوناق  هک  دشابن  مه  یسک  دشاب و  هدرکن  نیعم  یفیلکت  دوخ  لاوما  ی  هرادا یارب  رثالادوقفم  بیاغ  رگا 

.دوش یم لوبق  رما  نیا  رد  عفن  یذ صاخشا  مومعلا و  یعدم فرط  زا  طقف  نیما  نییعت  یاضاقت  دنک و  یم نیعم  نیما  رفن  کی  وا 
هدام ١٠١٣

.دیامن رگید  تانیمضت  ای  نماض  یاضاقت  دنک  یم نیعم  هک  ینیما  زا  دناوت  یم همکحم 
هدام ١٠١۴

.دش دهاوخ  نیعم  تمس  نیا  هب  روبزم  ثراو  دیامن و  نیعم  یرگید  نیما  دناوت  یمن همکحم  دهدب ، هیفاک  تانیمضت  بیاغ  ثارو  زا  یکی  رگا 
هدام ١٠١۵

.تسا ررقم  میق  یارب  هک  تسا  نامه  ددرگ ، یم نیعم  لبق  داوم  بجوم  هب  هک  ینیما  یاه  تیلوئسم فیاظو و 
هدام ١٠١۶

توف خیرات  زا  اه  نآ رفن  دنچ  ای  کی  هچ  رگا  ددرگ  یم میسقت  توملا  نیح دوجوم  ثارو  نیب  وا  لاوما  دوش  ملسم  رثالادوقفم  بیاغ  توف  خیرات  مه  توف و  مه  هاگ  ره 
.دشاب هدرک  توف  دعب  هب  بیاغ 
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هدام ١٠١٧
یثارو نیب  بیاغ  لاوما  تروص  نیا  رد  دنک  نیعم  هدوب  ققحم  خیرات  نآ  رد  وا  توف  هک  ار  یخیرات  دیاب  همکحم  ددرگ  تباث  توف  خیرات  نییعت  نودب  بیاغ  توف  رگا 

.دوش یم میسقت  دنا ، هدوب دوجوم  روبزم  خیرات  رد  هک 
هدام ١٠١٨

.دوش رداص  بیاغ  یضرف  توم  مکح  هک  ددرگ  یم تیاعر  زین  یدروم  رد  قوف  هدام  دافم 
هدام ١٠١٩

.دنام یمن هدنز  یصخش  نینچ  ًاتداع  هکدشاب  هتشذگ  یتدم  تسا  هدیسر  وا  تایح  زا  هک  یربخ  نیرخآ  خیرات  زا  هک  دوش  یم رداص  یدروم  رد  بیاغ  یضرف  توم  مکح 
هدام ١٠٢٠

: دوش یمن ضرف  هدنز  بیاغ  صخش  ًاتداع  هک  تسا  بوسحم  یدراوم  هلمج  زا  لیذ  دراوم 
؛ دشاب هتشذگ  لاس  جنپ  داتفه و  زا  بیاغ  نس  روبزم  تدم  یاضقنا  رد  هتشذگ و  تسا  هدیسر  بیاغ  تایح  زا  هک  یربخ  نیرخآ  خیرات  زا  مامت  لاس  هد  هک  یتقو  - ١

وا زا  یربخ  هک  نیا  نودب  درذگب  حلص  داقعنا  خیرات  زا  مامت  لاس  هس  دوقفم و  گنج  نامز  رد  هدوب و  حلسم  نوشق  ءزج  نیوانع ، زا  یناونع  هب  رفن  کی  هک  یتقو  - ٢
؛ دوش یم بوسحم  گنج  متخ  خیرات  زا  لاس  جنپ  روبزم  تدم  دشاب  هدشن  حلص  داقعنا  هب  یهتنم  گنج  هاگ  ره  دسرب ،

هک نیا  نودب  دشاب  هتشذگ  یتشک  ندش  فلت  خیرات  زا  مامت  لاس  هس  تسا  هدش  فلت  ترفاسم  نآ  رد  یتشک  نآ  هک  هدوب  یتشک  رد  یرحب  رفس  نیح  رفن  کی  هک  یتقو  - ٣
.دسرب یربخ  رفاسم  نآ  زا 

هدام ١٠٢١
تروص رد  دشاب و  هدیسرن  دصقم  هب  یتشک  دوش  یم بوسحم  یتشک  تکرح  زور  زا  نآ  أدبم  هک  لیذ  یاه  تدم یاضقنا  اب  رگا  لبق  ی  هدام ریخا  ی  هرقف دروم  رد 

: دوش یم بوسحم  هدش  فلت  یتشک  دشابن  یربخ  هجو  چیه  هب  نآ  دوجو  زا  هتشگنرب و  هدرک  تکرح  اج  نآ  زا  هک  یردنب  هب  دصقم  نودب  تکرح 
؛ لاس کی  سراف  جیلخ  لخاد  رزخ و  رحب  رد  ترفاسم  یارب  فلا -

؛ لاس ود  فوزآ  رحب  هایسرحب و  هنارتیدم ،)  ) دیفسرحب رمحا ، رحب  دنه ، سونایقا  نامعرحب ، رد  ترفاسم  یارب  ب -
.لاس هس  راحب  ریاس  رد  ترفاسم  یارب  ج -

هدام ١٠٢٢
دوقفم هرایط  هدوب و  هرایط  رد  ای  هدش و  دوقفم  هتشگ و  گرم  رطخ  راچد  تسا  روکذم  هدام ١٠٢٠  ی ٢ و ٣  هرقف رد  هچ  نآ  ریغ  هب  یا  هعقاو ی  هجیتن رد  یسک  رگا 
هدیسر دوقفم  تایح  زا  یربخ  هک  نیا  نودب  درذگب  گرم  رطخ  هب  ندش  راچد  خیرات  زا  لاس  جنپ  هک  دومن  رداص  ار  وا  یضرف  توم  مکح  ناوت  یم یتقو  دشاب  هدش 

.دشاب
هدام ١٠٢٣

یاه همانزور زا  یکی  لحم و  دیارج  زا  یکی  رد  هک  دیامن  رداص  ار  بیاغ  یضرف  توم  مکح  دناوت  یم یتقو  همکحم  داوم ١٠٢٠ و ١٠٢١ و ١٠٢٢  دروم  رد 
دیامن توعد  دنشاب  هتشاد  یربخ  بیاغ  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یصاخشا  هدرک و  رشتنم  هام  کی  هلصاف  هب  مادک  ره  یلاوتم  ی  هعفد هس  رد  ینالعا  نارهت  راشتنالاریثک 

.دوش یم هداد  وا  یضرف  توم  مکح  دوشن  تباث  بیاغ  تایح  درذگب و  نالعا  نیلوا  خیرات  زا  لاس  کی  هاگ  ره  .دنناسرب  همکحم  عالطا  هب  دنراد  ربخ  رگا  هک 
هدام ١٠٢۴

داوم ٨٧٣ و ٨٧۴ تاررقم  یارجا  زا  عنام  هدام  نیا  دافم  .دنا  هدرم دحاو  نآ  رد  اه  نآ ی  همه هک  دوش  یم نیا  رب  ضرف  دنوش  فلت  هثداح  کی  رد  ددعتم  صاخشا  رگا 
.دوب دهاوخن  نوناق  نیا  لوا  دلج 

هدام ١٠٢۵
ًالوا هک  نیا  رب  طورشم  دهدب  اه  نآ فرصت  هب  ار  وا  ییاراد  هک  دنیامن  اضاقت  همکحم  زا  زین  وا  یضرف  توم  مکح  رودص  زا  لبق  دنناوت  یم رثالادوقفم  بیاغ  ثارو 
مولعم وا  تامم  ای  تایح  هک  نیا  نودب  دشاب  هتشذگ  بیاغ  ربخ  نیرخآ  زا  مامت  لاس  ود  ًایناث  دشاب و  هدرکن  نیعم  دوخ  لاوما  ندرک  هرادا  یارب  ار  یسک  روبزم  بیاغ 

.تسا یمتح  لاس  کی  تدم  نالعا  هب  عجار  هدام ١٠٢٣  تیاعر  هدام  نیا  دروم  رد  .دشاب 
هدام ١٠٢۶

قح ای  لاوما و  ی  هدهع زا  دنشاب  هتشاد  وا  لاوما  رب  یقح  ثلاث  صاخشا  هک  یتروص  رد  ات  دنهدب  رگید  هیفاک  تانیمضت  ای  نماض و  دیاب  ثارو  لبق  هدام  دروم  رد 
.دوب دهاوخ  یقاب  بیاغ  یضرف  توم  مکح  رودص  عقوم  ات  روبزم  تانیمضت  .دنیآ  رب  ثلاث  صاخشا 

هدام ١٠٢٧
عفانم ای  ضوع و  ای  نایعا  زا  هک  ار  هچ  نآ  دیاب  دنا  هدرک فرصت  تثارو  ناونع  هب  ار  وا  لاوما  هک  یناسک  دوش  ادیپ  بیاغ  رگا  زین  یضرف  توف  مکح  رودص  زا  دعب 

.دنراد درتسم  دشاب  یم دوجوم  بیاغ  ندشادیپ  نیح  روبزم  لاوما 
هدام ١٠٢٨

دشاب و هدرک  دهعت  جوز  ار  وا  ی  هقفن هتشذگن و  وا  تدم  هک  هعطقنم  ای  مئاد  ی  هجوز ی  هقفن دیاب  دوش  یم نیعم  رثالادوقفم  بیاغ  لاوما  ندرک  هرادا  یارب  هک  ینیما 
.تسا همکحم  ی  هدهع هب  نآ  نییعت  هقفن  نازیم  رد  فالتخا  تروص  رد  .دیامن  هیدأت  بیاغ  ییاراد  زا  ار  بیاغ  دالوا 

هدام ١٠٢٩
.دهد یم قالط  ار  وا  مکاح  هدام ١٠٢٣ تیاعر  اب  تروص  نیا  رد  .دنک  قالط  یاضاقت  دناوت  یم وا  نز  دشاب  رثالادوقفم  بیاغ  مامت  لاس  راهچ  یصخش  هاگ  ره 

هدام ١٠٣٠
عوجر قح  روبزم  تدم  یاضقنا  زا  دعب  یلو  دراد  عوجر  قح  قالط  هب  تبسن  دیامن  تعجارم  هدع  تدم  یاضقنا  زا  لبق  قالط و  عوقو  زا  سپ  بیاغ  صخش  رگا 

.درادن
تبارق رد  مشش –  باتک 

هدام ١٠٣١
.یببس تبارق  یتبسن و  تبارق  تسا : مسق  ود  رب  تبارق 

هدام ١٠٣٢
: تسا لیذ  تاقبط  بیترت  هب  یبسن  تبارق 
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؛ دالوا دالوا  دالوا و  ردام و  ردپ و  لوا - هقبط 
؛ اه نآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  دادجا و  مود ـ  هقبط 

.اه نآ دالوا  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و  موس ـ  هقبط 
لوا و ی  هجرد رد  دالوا  اب  ردام  ردپ و  تبارق  لوا ، ی  هقبط رد  ًالثم  .ددرگ  یم نیعم  هقبط  نآ  رد  اه  لسن ی  هدع هب  یبسن  تبارق  دعب  برق و  تاجرد  هقبط ، ره  رد 
رهاوخ ردارب و  دالوا  مود و  ی  هقبط زا  لوا  ی  هجرد رد  هدج  دج و  رهاوخ و  ردارب و  تبارق  مود  ی  هقبط رد  اذکه  دوب و  دهاوخ  مود  ی  هجرد رد  دالوا  دالوا  اب  تبسن 

رد اه  نآ دالوا  ی  هجرد موس و  ی  هقبط زا  لوا  ی  هجرد رد  هلاخ  همع و  ییاد و  ومع و  تبارق  موس  ی  هقبط رد  دوب و  دهاوخ  مود  ی  هقبط زا  مود  ی  هجرد رد  ردپ  دج  و 
.تسا هقبط  نآ  زا  مود  ی  هجرد

هدام ١٠٣٣
تشاد دهاوخ  وا  ی  هجوز ای  جوز  اب  یببس  تبارق  هجرد ، نامه  هب  طخ و  نامه  رد  دشاب  هتشاد  یبسن  تبارق  رفن  کی  اب  هک  هجرد  ره  هب  طخ و  ره  رد  سک  ره 

.دوب دنهاوخ  نز  نآ  مود  هجرد  یببس  یابرقا  زا  نز  کی  رهوش  رهاوخ  ردارب و  درم و  نآ  لوا  ی  هجرد یببس  یابرقا  درم  کی  ِنز  ردام  ردپ و  نیاربانب 
قالط حاکن و  رد  متفه –  باتک 

حاکن رد  لوا –  باب 
یراگتساوخ رد  لوا –  لصف 

هدام ١٠٣۴
.دومن یراگتساوخ  ناوت  یم دشاب  حاکن  عناوم  زا  یلاخ  هک  ار  ینز  ره 

هدام ١٠٣۵
کی ره  نیاربانب  .دشاب  هدش  هتخادرپ  هدیدرگ  ررقم  جاودزا  عقوم  یارب  نیفرط  نیب  هک  هیرهم  زا  یتمسق  ای  مامت  هچ  رگا  دنک  یمن تیجوز  ی  هقلع داجیا  جاودزا  ی  هدعو

تهج زا  ای  هدرک و  جاودزا  هب  روبجم  ار  وا  هجو  چیه  هب  دناوت  یمن رگید  فرط  دنک و  عانتما  تلصو  زا  دناوت  یم هدشن  یراج  حاکن  دقع  هک  مادام  درم  نز و  زا 
.دیامن یتراسخ  ی  هبلاطم تلصو  زا  عانتما  فرص 

هدام ١٠٣۶
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٠٣٧

رگا .دنک  هبلاطم  تسا  هداد  روظنم  تلصو  یارب  وا  نیوبا  ای  رگید  فرط  هب  هک  ار  ییایاده  روظنم ، تلصو  ندروخ  مه  هب  تروص  رد  دناوت  یم اهدزمان  زا  کی  ره 
.دشاب هدش  فلت  رگید  فرط  ریصقت  نودب  ایاده  نآ  هک  نیا  رگم  دوش  یم هتشاد  هاگن  ًاتداع  هک  دوب  دهاوخ  ییایاده  تمیق  قحتسم  دشابن  دوجوم  ایاده  نیع 

هدام ١٠٣٨
.دوب دهاوخن  یرجم  دروخب  مه  هب  اهدزمان  زا  یکی  توف  رثا  رد  روظنم  تلصو  هک  یدروم  رد  تمیق  هب  عوجر  ثیح  زا  لبق  هدام  دافم 

هدام ١٠٣٩
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٠۴٠

کازوس و سیلفس و  لیبق  زا  مهم  یرسم  ضارما  زا  تحص  هب  بیبط  قیدصت  هک  دنک  اضاقت  لباقم  فرط  زا  روظنم  تلصو  ماجنا  یارب  دناوت  یم نیفرط  زا  کی  ره 
.دهد هئارا  لس 

جاودزا یارب  یحص  تیلباق  مود –  لصف 
هدام ١٠۴١

اب تحلصم  تیاعر  طرش  هب  یلو  نذا  هب  تسا  طونم  یسمش  مامت  لاس  نس ١۵  هب  ندیسر  زا  لبق  رسپ  یسمش و  مامت  لاس  نس ١٣  هب  ندیسر  زا  لبق  رتخد  حاکن  دقع 
.حلاص هاگداد  صیخشت 

هدام ١٠۴٢
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٠۴٣

هقیاضم هزاجا  نداد  زا  هجوم  تلع  نودب  یردپ  دج  ای  ردپ  هاگ  ره  تسا و  وا  یردپ  دج  ای  ردپ  ی  هزاجا هب  فوقوم  دشاب  هدیسر  غولب  نس  هب  هچ  رگا  هرکاب  رتخد  حاکن 
هدش هداد  رارق  اه  نآ نیب  هک  یرهم  حاکن و  طیارش  دیامن و  جاودزا  وا  اب  دهاوخ  یم هک  یدرم  لماک  یفرعم  اب  دناوت  یم رتخد  تروص  نیا  رد  طقاس و  وا  ی  هزاجا دنک 

.دیامن مادقا  جاودزا  تبث  هب  تبسن  هعجارم و  جاودزا  رتفد  هب  صاخ  یندم  هاگداد  زا  هزاجا  ذخا  زا  سپ 
هدام ١٠۴۴

مادقا دناوت  یم یو  دشاب ، هتشاد  جاودزا  هب  جایتحا  زین  رتخد  هدوب و  نکممریغ  ًاتداع  زین  اه  نآ زا  ناذیتسا  دشابن و  رضاح  لحم  رد  یردپ  دج  ای  ردپ  هک  یتروص  رد 
.دیامن جاودزا  هب 

.دشاب یم صاخ  یندم  هاگدادرد  قوف  دراوم  زارحا  هب  طونم  هناخرتفد  رد  جاودزا  نیا  تبث  هرصبت :
حاکن عناوم  رد  موس –  لصف 

هدام ١٠۴۵
: دشاب انز  ای  ههبش  زا  لصاح  تبارق ، هچ  رگا  تسا  عونمم  لیذ  یبسن  براقا  اب  حاکن 

؛ دورب الاب  هک  ردق  ره  تادج  ردام و  اب  دادجا و  ردپ و  اب  حاکن  - ١
؛ دورب نییاپ  هک  ردق  ره  دالوا  اب  حاکن  - ٢

؛ دورب نییاپ  هک  ردق  ره  ات  اه  نآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  اب  حاکن  - ٣
.تادج دادجا و  ردام و  ردپ و  تالاخ  تامع و  دوخ و  تالاخ  تامع و  اب  حاکن  - ۴

هدام ١٠۴۶
: هک نیا  رب  طورشم  تسا  یبسن  تبارق  مکح  رد  حاکن  تمرح  ثیح  زا  یعاضر  تبارق 
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؛ دشاب هدش  لصاح  عورشم  لمح  زا  نز  ریش  ًالوا -
؛ دشاب هدش  هدیکم  ناتسپ  زا  ًامیقتسم  ریش  ًایناث -

؛ دروخب ار  رگید  نز  ریش  ای  رگید  یاذغ  نیب ، رد  هک  نیا  نودب  دشاب  هدروخ  لماک  ریش  یلاوتم  هعفد  ای ١۵  زور و  هنابش کی  لقاال  لفط  ًاثلاث -
؛ دشاب وا  دلوت  زا  لاس  ود  ندش  مامت  زا  لبق  لفط  ندروخریش  ًاعبار -

رگید نزریش  زا  یرادقم  نز و  کی  ریش  زا  یرادقم  زور  هنابش رد  لفط  رگا  نیاربانب  .دشاب  رهوش  کی  زا  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  یریش  رادقم  ًاسماخ -
ریش زا  ار  کی  ره  هک  دشاب  هتشاد  یعاضر  رسپ  کی  رتخد و  کی  نز ، کی  رگا  نینچمه  دشاب و  یکی  نز  ود  نآ  رهوش  هچ  رگا  دوش  یمن تمرح  بجوم  دروخب 

.دشاب یمن عونمم  ثیح  نیا  زا  اه  نآ نیب  جاودزا  هدوبن و  یعاضر  رهاوخ  ردارب و  رتخد  نآ  ای  رسپ و  نآ  دشاب  هداد  ریش  رگید  رهوش  هب  قلعتم 
هدام ١٠۴٧

: تسا یمئاد  عونمم  هرهاصم  ی  هطساو هب  لیذ  صاخشا  نیب  حاکن 
؛ یعاضر یبسنزا و  معا  دشاب  هک  هجرد  ره  زا  وا  نز  تادج  ردام و  درم و  نیب  - ١

؛ دشاب یعاضر  تبارق  دنچ  ره  تسا  هدوب  وا  دافحا  زا  یکی  نز  ای  رسپ  نز  ای  دادجا  زا  یکی  نز  ای  ردپ و  نز  ًاقباس  هک  ینز  درم و  نیب  - ٢
.دشاب هدش  عقاو  ییوشانز  رهوش  نز و  نیب  هک  نیا  رب  طورشم  یعاضر  ولو  دشاب  هک  هجرد  ره  زا  نز  دالوا  زا  ثانا  اب  درم  نیب  - ٣

هدام ١٠۴٨
.دشاب عطقنم  دقع  هب  هچ  رگا  تسا  عونمم  رهاوخ  ود  نیب  عمج 

هدام ١٠۴٩
.دوخ نز  ی  هزاجا اب  رگم  دریگب  ار  دوخ  نز  رهاوخ  رتخد  ای  نز و  ردارب  رتخد  دناوت  یمن سک  چیه 

هدام ١٠۵٠
یارب حاکن  تمرح  هدع و  هب  ملع  اب  تسا  تافو  هدع  رد  ای  قالط  هدع  رد  هک  ار  ینز  ای  حاکن و  تمرح  تیجوز و  ی  هقلع دوجو  هب  ملع  اب  ار  رادرهوش  نز  سک  ره 

.دوش یم دبؤم  مارح  صخش  نآ  رب  ٌاقلطم  نز  نآ  لطاب و  دقع  دنک  دقع  دوخ 
هدام ١٠۵١

تروص رد  .دشاب  هدش  عقاو  مه  یکیدزن  هدوب و  قوف  هروکذم  روما  زا  یکی  ای  مامت  هب  لهج  یور  زا  دقع  هک  تسا  یراج  زین  یدروم  رد  قوف  ی  هدام رد  روکذم  مکح 
.دوش یمن لصاح  یدبا  تمرح  یلو  لطاب  دقع  یکیدزن  عوقو  مدع  لهج و 

هدام ١٠۵٢
.تسا یدبا  تمرح  بجوم  دوش  یم لصاح  ناعل  اب  هک  یقیرفت 

هدام ١٠۵٣
.تسا یدبا  تمرح  بجوم  تمرح  هب  ملع  اب  تسا و  لطاب  مارحا  لاح  رد  دقع 

هدام ١٠۵۴
.تسا یدبا  تمرح  بجوم  تسا  هیعجر  ی  هدع رد  هک  ینز  ای  رادرهوش  نز  اب  یانز 

هدام ١٠۵۵
.تسین قباس  حاکن  لطبم  یلو  تسا  حیحص  حاکن  اب  یکیدزن  مکح  رد  حاکن  تیعنام  ثیح  زا  دشاب  حاکن  رب  قباس  رگا  انز  ههبش و  هب  یکیدزن 

هدام ١٠۵۶
.دنک جیوزت  ار  وا  رتخد  ای  رهاوخ  ای  ردام  دناوت  یمن دنک  عینش  لمع  یرسپ  اب  یسک  رگا 

هدام ١٠۵٧
عوقو زا  سپ  هدمآ و  رد  یرگید  درم  تیجوز  هب  مئاد  دقع  هب  هک  نیا  رگم  دوش  یم مارح  درم  نآ  رب  هدش  هقلطم  هدوب و  رفن  کی  ی  هجوز یلاوتم  هبترم  هس  هک  ینز 

.دشاب هدش  لصاح  قارف  توف ، ای  خسف  ای  قالط  ی  هطساو هب  وا  اب  یکیدزن 
هدام ١٠۵٨

.دوش یم دبؤم  مارح  صخش  نآ  رب  دشاب  هدش  هقلطم  تسا  یدع  اه  نآ یات  شش  هک  قالط  هن  هب  هک  یصخش  ره  نز 
هدام ١٠۵٩

.تسین زیاج  ملسمریغ  اب  هملسم  حاکن 
هدام ١٠۶٠

.تسا تلود  فرط  زا  صوصخم  ی  هزاجا هب  لوکوم  درادن  ینوناق  عنام  هک  مه  یدراوم  رد  هجراخ  ی  هعبت اب  یناریا  نز  جاودزا 
هدام ١٠۶١

.دیامن صوصخم  ی  هزاجا هب  لوکوم  دشاب  هجراخ  هعبت  هک  ینز  اب  ار  یتلود  نیلصحم  یمسر و  نیرومأم  نیمدختسم و  زا  یضعب  جاودزا  دناوت  یم تلود 
حاکن تحص  طیارش  مراهچ –  لصف 

هدام ١٠۶٢
.دیامن جاودزا  دصق  رب  تلالد  ًاحیرص  هک  یظافلا  هب  لوبق  باجیا و  هب  دوش  یم عقاو  حاکن 

هدام ١٠۶٣
.دنراد دقع  قح  ًانوناق  هک  یصاخشا  فرط  زا  ای  دوش  رداص  نز  درم و  دوخ  فرط  زا  تسا  نکمم  لوبق  باجیا و 

هدام ١٠۶۴
.دشاب دصاق  غلاب و  لقاع و  دیاب  دقاع 

هدام ١٠۶۵
.تسا دقع  تحص  طرش  لوبق  باجیا و  یفرع  یلاوت 

هدام ١٠۶۶
.دشاب دقع  یاشنا  زا  یکاح  حوضو  روط  هب  هک  نیا  رب  طورشم  دوش  یم عقاو  زین  لال  فرط  زا  هراشا  هب  دقع  دنشاب  لال  ود  ره  ای  نیدقاعتم  زا  یکی  هاگ  ره 
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هدام ١٠۶٧
.تسا حاکن  تحص  طرش  دشابن  ههبش  رگید  فرط  صخش  رد  نیفرط  زا  کی  چیه  یارب  هک  یوحن  هب  رهوش  نز و  نییعت 

هدام ١٠۶٨
.تسا نالطب  بجوم  دقع  رد  قیلعت 

هدام ١٠۶٩
لثم خسف  زا  دعب  دشاب و  نیعم  نآ  تدم  هک  نیا  رب  طورشم  تسا  زیاج  قادص  هب  تبسن  رایخ  طرش  مئاد  حاکن  رد  یلو  تسا  لطاب  حاکن  دقع  هب  تبسن  خسف  رایخ  طرش 

.تسا هدشن  رکذ  رهم  ًالصا  هک  تسا  نآ 
هدام ١٠٧٠

.دشاب دصق  دقاف  دقاع  هک  هدوب  یا  هجرد هب  هارکا  هک  نیا  رگم  تسا  ذفان  دنک  هزاجا  ار  دقع  هرک ، لاوز  زا  دعب  هرکم  هاگ  ره  تسا و  دقع  ذوفن  طرش  نیجوز  یاضر 
حاکن رد  تلاکو  مجنپ –  لصف 

هدام ١٠٧١
.دهد ریغ  هب  تلاکو  حاکن  دقع  یارب  دناوت  یم نز  درم و  زا  کی  ره 

هدام ١٠٧٢
.دشاب هدش  هداد  وا  هب  ًاحیرص  نذا  نیا  هک  نیا  رگم  دنک  جیوزت  دوخ  یارب  ار  هلکوم  دناوت  یمن لیکو  دوش  هداد  قالطا  روط  هب  تلاکو  هک  یتروص  رد 

هدام ١٠٧٣
.دوب دهاوخ  لکوم  ذیفنت  رب  فقوتم  دقع  تحص  دنک  فلخت  هدرک  نیعم  رگید  تایصوصخ  ای  رهم  ای  صخش  هب  عجار  لکوم  هک  هچ  نآ  زا  لیکو  رگا 

هدام ١٠٧۴
.دشاب هدرکن  ار  لکوم  تحلصم  تاعارم  لیکو  هدوب و  دیق  نودب  تلاکو  هک  تسا  یراج  زین  یدروم  رد  قوف  هدام  مکح 

عطقنم حاکن  رد  مشش –  لصف 
هدام ١٠٧۵

.دشاب هدش  عقاو  ینیعم  تدم  یارب  هک  تسا  عطقنم  یتقو  حاکن 
هدام ١٠٧۶

.دوش نیعم  ًالماک  دیاب  عطقنم  حاکن  تدم 
هدام ١٠٧٧

.تسا هدش  ررقم  یتآ  لصف  رد  ثرا و  باب  رد  هک  تسا  نامه  وا  رهم  هب  نز و  تثارو  هب  عجار  ماکحا  عطقنم  حاکن  رد 
رهم رد  متفه –  لصف 

هدام ١٠٧٨
.داد رارق  رهم  ناوت  یم دشاب  زین  کلمت  لباق  هتشاد و  تیلام  هک  ار  یزیچ  ره 

هدام ١٠٧٩
.دشاب مولعم  دوشب  اه  نآ تلاهج  عفر  هک  یدح  ات  نیفرط  نیب  دیاب  رهم 

هدام ١٠٨٠
.تسا نیفرط  یضارت  هب  طونم  رهم  رادقم  نییعت 

هدام ١٠٨١
.تسا لطاب  طرش  یلو  حیحص  رهم  حاکن و  دوب  دهاوخ  لطاب  حاکن  نیعم  تدم  رد  رهم  هیدأت  مدع  تروص  رد  هک  دوش  طرش  حاکن  دقع  رد  رگا 

هدام ١٠٨٢
.دیامنب نآ  رد  دهاوخب  هک  یفرصت  عون  ره  دناوت  یم دوش و  یم رهم  کلام  نز  دقع ، درجم  هب 

یمالسا یروهمج  یزکرم  کناب  طسوت  هک  دقع  یارجا  لاس  هب  تبسن  هیدأت  نامز  ی  هنالاس تمیق  صخاش  رییغت  اب  بسانتم  دشاب  جیار  هجو  هیرهم  هچ  نانچ  هرصبت :
.دنشاب هدرک  یضارت  یرگید  وحن  هب  دقع  یارجا  نیح  رد  نیجوز  هک  نیا  رگم  دش  دهاوخ  تخادرپ  هبساحم و  ددرگ  یم نییعت  ناریا 

هدام ١٠٨٣
.داد رارق  یطاسقا  ای  تدم  ناوت  یم رهم  زا  یتمسق  ای  مامت  ی  هیدأت یارب 

هدام ١٠٨۴
.تسا فلت  بیع و  نماض  رهوش  دوش  فلت  ای  بویعم و  میلست  زا  لبق  دقع و  زا  دعب  ای  هدوب و  بویعم  دقع  زا  لبق  ددرگ  مولعم  دشاب و  نیعم  نیع  رهم ، هاگ  ره 

هدام ١٠٨۵
هقفن قح  طقسم  عانتما  نیا  دشاب و  لاح  وا  رهم  هک  نیا  رب  طورشم  دنک  عانتما  دراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاظو  یافیا  زا  هدشن  میلست  وا  هب  رهم  ات  دناوت  یم نز 

.دوب دهاوخن 
هدام ١٠٨۶

یارب هک  یقح  کلذ  عم دنک  هدافتسا  لبق  هدام  مکح  زا  دناوت  یمن رگید  دومن  مایق  دراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاظو  یافیا  هب  دوخ  رایتخا  هب  رهم  ذخا  زا  لبق  نز  رگا 
.دش دهاوخن  طقاس  دراد  رهم  ی  هبلاطم

هدام ١٠٨٧
یضارت زا  لبق  رگا  دننک و  نیعم  یضارت  هب  ار  رهم  دقع  زا  دعب  دنناوت  یم نیفرط  تسا و  حیحص  حاکن  دشاب  هدش  طرش  رهم  مدع  ای  هدشن  رکذ  رهم  مئاد  حاکن  رد  رگا 

.دوب دهاوخ  لثملارهم  قحتسم  هجوز  دوش  عقاو  یکیدزن  اه  نآ نیب  نیعم ، رهم  رب 
هدام ١٠٨٨

.تسین یرهم  هنوگ  چیه  قحتسم  نز  دریمب  یکیدزن  زا  لبق  رهم و  نییعت  زا  لبق  نیجوز  زا  یکی  رگا  لبق  هدام  دروم  رد 
هدام ١٠٨٩
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.دنک نیعم  دهاوخب  ردق  ره  ار  رهم  دناوت  یم ثلاث  صخش  ای  رهوش  تروص  نیا  رد  دوش  هداد  یثلاث  صخش  ای  رهوش  هب  رهم  نییعت  رایتخا  تسا  نکمم 
هدام ١٠٩٠

.دیامن نیعم  لثملارهم  زا  رتشیب  دناوت  یمن نز  دوش  هداد  نز  هب  رهم  نییعت  رایتخا  رگا 
هدام ١٠٩١

رد هریغ  لحم و  لومعم  نینچمه  براقا و  نارقا و  لثاما و  هب  تبسن  وا  تیعضو  تافص و  ریاس  یگداوناخ و  تفارش  ثیح  زا  نز  لاح  دیاب  لثملارهم  نییعت  یارب 
.دوش هتفرگ  رظن 

هدام ١٠٩٢
زا دازام  دراد  قح  دشاب  هداد  ًالبق  ار  رهم  فصن  زا  شیب  رهوش  رگا  دوب و  دهاوخ  رهم  فصن  قحتسم  نز  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  یکیدزن ، زا  لبق  رهوش ، هاگ  ره 

.دنک دادرتسا  ًاتمیق  ای  ًالثم  ای  ًانیع  ار  فصن 
هدام ١٠٩٣

قحتسم دهد  قالط  نآ  زا  دعبرگا  تسا و  هعتملارهم  قحتسم  نز  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  رهم  نییعت  یکیدزن و  زا  لبق  رهوش  دشاب و  هدشن  رکذ  دقع  رد  رهم  هاگ  ره 
.دوب دهاوخ  لثملارهم 

هدام ١٠٩۴
.دوش یم هظحالم  رقف  انغ و  ثیح  زا  درم  لاح  هعتملارهم  نییعت  یارب 

هدام ١٠٩۵
.تسا نالطب  بجوم  دقع  رد  رهم  مدع  عطقنم  حاکن  رد 

هدام ١٠٩۶
.دنکن یکیدزن  وا  اب  تدم  رخآ  ات  رهوش  رگا  تسا  نینچمه  دوش و  یمن رهم  طوقس  بجوم  تدم  یانثا  رد  نز  توم  عطقنم  حاکن  رد 

هدام ١٠٩٧
.دهدب ار  رهم  فصن  دیاب  دشخبب  ار  حاکن  تدم  مامت  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  هاگ  ره  عطقنم  حاکن  رد 

هدام ١٠٩٨
.دیامن دادرتسا  ار  نآ  دناوت  یم رهوش  هتفرگ  ار  رهم  رگا  درادن و  رهم  قح  نز  هدشن  عقاو  یکیدزن  هدوب و  لطاب  عطقنم  ای  مئاد  زا  معا  حاکن  دقع  هک  یتروص  رد 

هدام ١٠٩٩
.تسا لثملارهم  قحتسم  نز  یکیدزن ، عوقو  حاکن و  داسف  هب  نز  لهج  تروص  رد 

هدام ١١٠٠
موس تروص  رد  دوب و  دهاوخ  لثملارهم  قحتسم  نز  مود  لوا و  تروص  رد  دشاب  ریغ  کلم  ای  دشاب  هتشادن  تیلام  ای  دشاب  لوهجم  یمسملارهم  هک  یتروص  رد 

.دیامن هزاجا  لام  بحاص  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  نآ  تمیق  ای  لثم  قحتسم 
هدام ١١٠١

نز حاکن ، خسف  دوجو  اب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ننع  خسف ، بجوم  هک  یتروص  رد  رگم  درادن  رهم  قح  نز  دوش  خسف  یتهج  هب  یکیدزن  زا  لبق  حاکن  دقع  هاگ  ره 
.تسا رهم  فصن  قحتسم 

رگیدکی هب  تبسن  نیجوز  فیلاکت  قوقح و  رد  متشه –  لصف 
هدام ١١٠٢

.دوش یم رارقرب  رگیدمه  لباقم  رد  نیجوز  فیلاکت  قوقح و  دوجوم و  نیفرط  نیب  تیجوز  طباور  دش  عقاو  تحص  روط  هب  حاکن  هک  نیمه 
هدام ١١٠٣

.دنرگیدکی اب  ترشاعم  نسح  هب  فلکم  رهوش  نز و 
هدام ١١٠۴

.دنیامن تدضاعم  رگیدکی  هب  دوخ  دالوا  تیبرت  هداوناخ و  ینابم  دییشت  رد  دیاب  نیجوز 
هدام ١١٠۵

.تسا رهوش  صیاصخ  زا  هداوناخ  تسایر  نیجوز  طباور  رد 
هدام ١١٠۶

.تسا رهوش  هدهع  هب  نز  ی  هقفن مئاد  دقع  رد 
هدام ١١٠٧

رد مداخ  یتشادهب و  ینامرد و  یاه  هنیزه لزنم و  ثاثا  اذغ ، هسبلا ، نکسم ، لیبق  زا  نز  تیعضو  اب  بسانتم  فراعتم و  یاهزاین  ی  همه زا  تسا  ترابع  هقفن 
.ضرم ای  ناصقن  ی  هطساو هب  جایتحا ، ای  تداع  تروص 

هدام ١١٠٨
.دوب دهاوخن  هقفن  قحتسم  دنک  عانتما  تیجوز  فیاظو  یادا  زا  عورشم  عنام  نودب  نز  هاگ  ره 

هدام ١١٠٩
دشاب نئاب  قالط  ای  حاکن  خسف  تهج  زا  هدع  رگا  نکیل  دشاب  هدش  عقاو  زوشن  لاح  رد  قالط  هک  نیا  رگم  تسا  رهوش  ی  هدهع رب  هدع  نامز  رد  هیعجر  ی  هقلطم ی  هقفن

.تشاد دهاوخ  هقفن  قح  لمح  عضو  نامز  ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لمح  تروص  رد  رگم  درادن  هقفن  قح  نز 
هدام ١١١٠

.ددرگ یم نیمأت  تخادرپ ) مدع  تروص  رد   ) تسا نانآ  ی  هدهع هب  هقفن  تخادرپ  هک  یبراقا  لاوما  زا  هبلاطملادنع  هجوز  یگدنز  جراخم  تافو ، ی  هدع مایا  رد 
هدام ١١١١

دهاوخ موکحم  نآ  نداد  هب  ار  رهوش  نیعم و  ار  هقفن  نازیم  همکحم  تروص  نیا  رد  .دنک  عوجر  همکحم  هب  هقفن  نداد  زا  رهوش  فاکنتسا  تروص  رد  دناوت  یم نز 
.درک
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هدام ١١١٢
.دش دهاوخ  راتفر  هدام ١١٢٩  قباطم  دشابن  نکمم  لبق  هدام  رد  روکذم  مکح  یارجا  رگا 

هدام ١١١٣
.دشاب هدش  یراج  نآ  رب  ینبم  دقع  هک  نآ  ای  هدش  طرش  هک  نیا  رگم  درادن  هقفن  قح  نز  عاطقنا ، دقع  رد 

هدام ١١١۴
.دشاب هدش  هداد  نز  هب  لزنم  نییعت  رایتخا  هک  نآ  رگم  دیامن  ینکس  دنک  یم نییعت  رهوش  هک  یلزنم  رد  دیاب  نز 

هدام ١١١۵
توبث تروص  رد  دنک و  رایتخا  هدح  یلع نکسم  دناوت  یم نز  دشاب  نز  یارب  یتفارش  ای  یلام  ای  یندب  ررض  فوخ  نمضتم  لزنم  کی  رد  رهوش  اب  نز  ندوب  رگا 

دهاوخ رهوش  ی  هدهع رب  هقفن  تسا  روذعم  روبزم  لزنم  هب  نتشگزاب  رد  نز  هک  مادام  داد و  دهاوخن  رهوش  لزنم  هب  تشگزاب  مکح  همکحم  روبزم ، ررض  ی  هنظم
.دوب

هدام ١١١۶
رظن بلج  اب  همکحم  یضارت ، مدع  تروص  رد  دوش و  یم نیعم  نیفرط  یضارت  هب  نز  یانکس  لحم  هتفاین  همتاخ  نیجوز  نیب  همکاحم  هک  مادام  قوف  هدام  دروم  رد 

.درک دهاوخ  نیعم  ار  ینانیمطا  دروم  لحم  همکحم ، دوخ  دشابن  ییابرقا  هک  یتروص  رد  دومن و  دهاوخ  نیعم  ار  نز  لزنم  نیفرط ، کیدزن  یابرقا 
هدام ١١١٧

.دنک عنم  دشاب  نز  ای  دوخ  تایثیح  ای  یگداوناخ  حلاصم  یفانم  هک  یتعنص  ای  هفرح  زا  ار  دوخ  نز  دناوت  یم رهوش 
هدام ١١١٨

.دنکب دهاوخ  یم هک  ار  یفرصت  ره  دوخ  ییاراد  رد  دناوت  یم ًالقتسم  نز 
هدام ١١١٩

هاگ ره  دوش  طرش  هک  نیا  لثم  دنیامنب : رگید  مزال  دقع  ای  جاودزا  دقع  نمض  رد  دشابن  روبزم  دقع  یاضتقم  اب  فلاخم  هک  یطرش  ره  دنناوت  یم جاودزا  دقع  نیفرط 
لباقریغ رگیدکی  اب  اه  نآ یناگدنز  هک  دیامن  یراتفرءوس  ای  دصقءوس  نز  تایح  هیلع  رب  ای  دیامن  قافنا  کرت  ای  دوش  بیاغ  ینیعم  تدم  رد  ای  دریگب  رگید  نز  رهوش 

.دزاس هقلطم  ار  دوخ  ییاهن  مکح  رودص  همکحم و  رد  طرش  ققحت  تابثا  زا  سپ  هک  دشاب  لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  نز  دوش  لمحت 
حاکن دقع  لالحنا  رد  مود –  باب 

هدام ١١٢٠
.دوش یم لحنم  عاطقنا  دقع  رد  تدم  لذب  هب  ای  قالط  هب  ای  خسف  هب  حاکن  دقع 

حاکن خسف  ناکما  دروم  رد  لوا –  لصف 
هدام ١١٢١

.تسا خسف  قح  بجوم  لباقم  فرط  یارب  دشاب  یراودا  ای  رمتسم  هک  نیا  زا  معا  رارقتسا ، طرش  هب  نیجوز  زا  کی  ره  نونج 
هدام ١١٢٢

: دوب دهاوخ  نز  یارب  خسف  قح  بجوم  درم  رد  لیذ  بویع 
؛ اصخ - ١

؛ دشاب هدادن  ماجنا  ار  ییوشانز  لمع  راب  کی  ولو  هک  نیا  طرش  هب  ننع  - ٢
.دشابن ییوشانز  لمع  هب  رداق  هک  یا  هزادنا هب  یلسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  - ٣

هدام ١١٢٣
: دوب دهاوخ  درم  یارب  خسف  قح  بجوم  نز  رد  لیذ  بویع 

؛ نرق - ١
؛ ماذج - ٢

؛ صرب - ٣
؛ اضفا - ۴

؛ یریگنیمز - ۵
.مشچ ود  ره  زا  ییانیبان  - ۶

هدام ١١٢۴
.تسا هتشاد  دوجو  دقع  لاح  رد  روبزم  بیع  هک  تسا  درم  یارب  خسف  قح  بجوم  یتروص  رد  نز  بویع 

هدام ١١٢۵
.دوب دهاوخ  نز  یارب  خسف  قح  بجوم  دوش  ثداح  مه  دقع  زا  دعب  هاگ  ره  درم  رد  ننع  نونج و 

هدام ١١٢۶
.تشاد دهاوخن  خسف  قح  دقع  زا  دعب  هدوب  رگید  فرط  رد  هروکذم  ضارما  هب  ملاع  دقع  زا  لبق  هک  نیجوز  زا  کی  ره 

هدام ١١٢٧
هقفن قح  عنام  روبزم  تلع  هب  عانتما  دیامن و  عانتما  وا  اب  یکیدزن  زا  هک  تشاد  دهاوخ  قح  نز  ددرگ  یتبراقم  ضارما  زا  یکی  هب  التبم  دقع  زا  دعب  رهوش  هاگ  ره 

.دوب دهاوخن 
هدام ١١٢٨

دوب دهاوخ  خسف  قح  لباقم  فرط  یارب  هدوب  دوصقم  فصو  دقاف  روکذم  فرط  هک  دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  هدش و  طرش  یصاخ  تفص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگ  ره 
.دشاب هدش  عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  دقع  ای  هدش  حیرصت  دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ 

هدام ١١٢٩
ار رهوش  مکاح  دنک و  عوجر  مکاح  هب  قالط  یارب  دناوت  یم نز  هقفن ، نداد  هب  وا  مازلا  همکحم و  مکح  یارجا  ناکما  مدع  هقفن و  نداد  زا  رهوش  فاکنتسا  تروص  رد 
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.هقفن نداد  زا  رهوش  زجع  تروص  رد  تسا  نینچمه  .دیامن  یم قالط  هب  رابجا 
هدام ١١٣٠

رد روکذم  جرح  رسع و  هچ  نانچ  .دنک  قالط  یاضاقت  هعجارم و  عرش  مکاح  هب  دناوت  یم یو  دشاب ، هجوز  جرح  رسع و  بجوم  تیجوز  ماود  هک  یتروص  رد 
.دوش یم هداد  قالط  عرش  مکاح  نذا  هب  هجوز  دشابن  رسیم  رابجا  هک  یتروص  رد  دیامن و  قالط  هب  رابجا  ار  جوز  دناوت  یم هاگداد  دوش ، تباث  همکحم 

دشاب لکشم  نآ  لمحت  هتخاس و  هارمه  تقشم  اب  هجوز  یارب  ار  یگدنز  ی  همادا هک  یتیعضو  ندمآ  دوجو  هب  زا  تسا  ترابع  هدام  نیا  عوضوم  جرح  رسع و  هرصبت :
: ددرگ یم بوسحم  جرح  رسع و  قیداصم  زا  حلاص  هاگداد  طسوت  زارحا  تروص  رد  لیذ  دراوم  و 

.هجوم رذع  نودب  لاس  کی  تدم  رد  بوانتم  هام  هن  ای  یلاوتم و  هام  شش  تدم  هب  لقادح  جوز  طسوت  یگداوناخ  یگدنز  کرت  - ١
هب یو  مازلا  ناکما  مدع  ای  عانتما  دروآ و  دراو  للخ  یگداوناخ  یگدنز  ساسا  هب  هک  یلکلا  تابورشم  هب  یو  التبا  ای  ردخم و  داوم  عاونا  زا  یکی  هب  جوز  دایتعا  - ٢

.تسا هدوب  مزال  دایتعا  کرت  یارب  کشزپ  صیخشت  هب  هک  یتدم  رد  نآ  کرت 
.رتشیب ای  لاس  جنپ  سبح  هب  جوز  یعطق  تیموکحم  - ٣

.دشابن لمحت  لباق  هجوز  تیعضو  هب  هجوت  اب  ًافرع  هک  جوز  رمتسم  راتفرءوس  هنوگره  ای  متشو  برض  - ۴
.دیامن لتخم  ار  کرتشم  یگدنز  هک  یرگید  جالعلا  بعص ی  هضراع ره  ای  یراس  ای  یناور  جالعلا  بعص یاه  یرامیب هب  جوز  یالتبا  - ۵

.دیامن رداص  قالط  مکح  دوش ، زارحا  هاگداد  رد  نز  جرح  رسع و  هک  یدراوم  ریاس  رد  هاگداد  هک  تسین  نآ  زا  عنام  هدام  نیا  رد  جردنم  دراوم 
هدام ١١٣١

خسف و قح  هب  ملع  هک  نیا  طرش  هب  دوش  یم طقاس  وا  رایخ  دنکن  خسف  ار  حاکن  خسف ، تلع  هب  عالطا  زا  دعب  دراد  خسف  قح  هک  یفرط  رگا  تسا و  یروف  خسف  رایخ 
.تسا تداع  فرع و  رظن  هب  هدوب  مزال  رایخ  زا  هدافتسا  ناکما  یارب  هک  یتدم  صیخشت  .دشاب  هتشاد  نآ  تیروف 

هدام ١١٣٢
.تسین طرش  تسا  ررقم  قالط  یارب  هک  یتابیترت  تیاعر  حاکن  خسف  رد 

قالط رد  مود –  لصف 
تایلک رد  لوا –  ثحبم 

هدام ١١٣٣
.دیامنب ار  شرسمه  قالط  یاضاقت  هاگداد  هب  هعجارم  اب  نوناق  نیا  رد  ررقم  طیارش  تیاعر  اب  دناوت  یم درم 

.دیامن قالط  یاضاقت  هاگداد  زا  نوناق ، نیا  ( ١١٣٠  ) و ( ١١٢٩ (، ) ١١١٩  ) داوم رد  ررقم  طیارش  دوجو  اب  دناوت  یم زین  نز  هرصبت :
هدام ١١٣۴

.ددرگ عقاو  دنونشب  ار  قالط  هک  لداع  درم  رفن  ود  لقاال  روضح  رد  قالط و  ی  هغیص هب  دیاب  قالط 
هدام ١١٣۵

.تسا لطاب  طرش ، هب  قلعم  قالط  دشاب و  زجنم  دیاب  قالط 
هدام ١١٣۶

.دشاب راتخم  دصاق و  لقاع و  غلاب و  دیاب  هدنهد  قالط
هدام ١١٣٧

.دهد قالط  ار  وا  نز  هیلع ، یلوم تحلصم  تروص  رد  دناوت  یم یمئاد  نونجم  یلو 
هدام ١١٣٨

.دومن ارجا  لیکو  طسوت  هب  ار  قالط  ی  هغیص تسا  نکمم 
هدام ١١٣٩

.دوش یم جراخ  تیجوز  زا  رهوش  فرط  زا  نآ  لذب  ای  تدم  یاضقنا  اب  هعطقنم  نز  تسا و  مئاد  دقع  صوصخم  قالط 
هدام ١١۴٠

هب دشاب  بیاغ  رهوش  ای  دوش  عقاو  نز  اب  یکیدزن  زا  لبق  قالط  ای  دشاب  لماح  نز  هک  نیا  رگم  تسین  حیحص  سافن  لاح  رد  ای  یگنانز  تداع  تدم  رد  نز  قالط 
.دنک لصاح  دناوتن  نز  ندوب  یگنانز  تداع  زا  عالطا  هک  یروط 

هدام ١١۴١
.دشاب لماح  ای  هسئای  نز  هک  نیا  رگم  تسین  حیحص  هعقاوم  رهط  رد  قالط 

هدام ١١۴٢
.دشاب هتشذگ  هام  هس  نز  اب  یکیدزن  نیرخآ  خیرات  زا  هک  تسا  حیحص  یتقو  دوش  یمن یگنانز  تداع  نس  یاضتقا  دوجو  اب  هک  ینز  قالط 

قالط ماسقا  رد  مود –  ثحبم 
هدام ١١۴٣

.یعجر نئاب و  تسا : مسق  ود  رب  قالط 
هدام ١١۴۴

.تسین عوجر  قح  رهوش  یارب  نئاب  قالط  رد 
هدام ١١۴۵

: تسا نئاب  قالط ، لیذ  دراوم  رد 
؛ دوش عقاو  یکیدزن  زا  لبق  هک  یقالط  - ١

؛ هسئای قالط  - ٢
؛ دشاب هدرکن  ضوع  هب  عوجر  نز  هک  مادام  تارابم  علخ و  قالط  - ٣

.دیدج حاکن  ی  هجیتن رد  ای  دشاب  عوجر  ی  هجیتن رد  تلصو  هک  نیا  زا  معا  دیآ  لمع  هب  یلاوتم  تلصو  هس  زا  دعب  هک  قالط  نیموس  - ۴
هدام ١١۴۶
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ای رهم  نیع  روبزم  لام  هک  نیا  زا  معا  دریگب  قالط  دهد  یم رهوش  هب  هک  یلام  لباقم  رد  دراد  دوخ  رهوش  زا  هک  یتهارک  ی  هطساو هب  نز  هک  تسا  نآ  علخ  قالط 
.دشاب رهم  زا  رتمک  ای  رتشیب و  ای  نآ و  لداعم 

هدام ١١۴٧
.دشابن رهم  نازیم  رب  دئاز  دیاب  ضوع  تروص  نیا  رد  یلو  دشاب  نیفرط  زا  تهارک  هک  تسا  نآ  تارابم  قالط 

هدام ١١۴٨
.تسا عوجر  قح  هدع  تدم  رد  رهوش  یارب  یعجر  قالط  رد 

هدام ١١۴٩
.دشاب عوجر  دصق  هب  نورقم  هک  نیا  رب  طورشم  دنک  عوجر  رب  تلالد  هک  دوش  یم لصاح  یلعف  ای  ظفل  ره  هب  قالط  رد  عوجر 

هدع رد  موس –  ثحبم 
هدام ١١۵٠

.دنک رایتخا  رگید  رهوش  دناوت  یمن تسا  هدش  لحنم  وا  حاکن  دقع  هک  ینز  نآ ، یاضقنا  ات  هک  یتدم  زا  تسا  ترابع  هدع 
هدام ١١۵١

.تسا هام  هس  وا  ی  هدع تروص  نیا  رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع  نس ، یاضتقا  اب  نز  هک  نیا  رگم  تسا  رهط  هس  حاکن  خسف  ی  هدع قالط و  ی  هدع
هدام ١١۵٢

نیا رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع  نس  یاضتقا  اب  نز  هک  نیا  رگم  تسا  رهط  ود  لماحریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  یاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  ی  هدع
.تسا زور  تروص ۴۵ 

هدام ١١۵٣
.تسا لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  یاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  ی  هدع

هدام ١١۵۴
لمح عضو  عقوم  ات  تافو  ی  هدع تروص  نیا  رد  هک  دشاب  لماح  نز  هک  نیا  رگم  تسا  زور  هد  هام و  راهچ  لاح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تافو  ی  هدع

.دوب دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  هدع  تدم  الاو  دشاب  رتشیب  زور  هد  هام و  راهچ  زا  لمح  عضو  رهوش و  توف  نیب  ی  هلصاف هک  نیا  رب  طورشم  تسا 
هدام ١١۵۵

تیاعر دیاب  دروم  ره  رد  تافو  ی  هدع یلو  حاکن  خسف  ی  هدع هن  دراد و  قالط  ی  هدع هن  هسئای ، نز  نینچمه  هدشن و  عقاو  یکیدزن  دوخ  رهوش  وا و  نیب  هک  ینز 
.دوش

هدام ١١۵۶
.دراد هاگن  تافو  ی  هدع قالط  خیرات  زا  دیاب  دشاب  هداد  قالط  ار  وا  مکاح  هدوب و  رثالادوقفم  بیاغ  وا  رهوش  هک  ینز 

هدام ١١۵٧
.دراد هاگن  قالط  ی  هدع دیاب  دنک  یکیدزن  یسک  اب  ههبش  هب  هک  ینز 

دالوا رد  متشه –  باتک 
بسن رد  لوا –  باب 

هدام ١١۵٨
.دشاب هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  دلوت  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هک  نیا  رب  طورشم  تسا  رهوش  هب  قحلم  تیجوز ، نامز  رد  دلوتم  لفط 

هدام ١١۵٩
شیب لفط  تدالو  زور  ات  حاکن  لالحنا  خیرات  زا  هدرکن و  رهوش  زونه  ردام  هک  نیا  رب  طورشم  تسا  رهوش  هب  قحلم  دوش  دلوتم  حاکن  لالحنا  زا  دعب  هک  یلفط  ره 

.دشاب هتشذگ  هام  هد  زا  شیب  ای  هام و  شش  زا  رتمک  تدالو  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هک  دوش  تباث  هک  نآ  رگم  دشاب  هتشذگن  هام  هد  زا 
هدام ١١۶٠

قاحلا لبق  داوم  قباطم  هک  دوش  یم قحلم  یرهوش  هب  لفط  ددرگ  دلوتم  وا  زا  یلفط  دنک و  رهوش  ًاددجم  نز  دوش و  لحنم  یکیدزن  زا  سپ  حاکن  دقع  هک  یتروص  رد 
هیعطق تاراما  هک  نآ  رگم  تسا  مود  رهوش  هب  قحلم  لفط  دشاب  نکمم  رهوش  ود  ره  هب  لفط  قاحلا  لبق  داوم  قباطم  هک  یتروص  رد  تسا  نکمم  رهوش  نآ  هب  وا 

.دنک تلالد  نآ  فالخرب 
هدام ١١۶١

.دوب دهاوخن  عومسم  وا  زا  دلو  یفن  یوعد  دشاب  هدومن  دوخ  توبا  هب  رارقا  ًانمض  ای  ًاحیرص  رهوش  هاگ  ره  لبق  داوم  دروم  رد 
هدام ١١۶٢

رد ددرگ و  هماقا  دشاب  یم یفاک  یوعد  هماقا  ناکما  یارب  لفط  دلوت  زا  رهوش  نتفای  عالطا  خیرات  زا  سپ  ًاتداع  هک  یتدم  رد  دیاب  دلو  یفن  یوعد  لبق  داوم  دروم  رد 
.دوب دهاوخن  عومسم  لفط  دلوت  زا  رهوش  نتفای  عالطا  خیرات  زا  هام  ود  یاضقنا  زا  سپ  روبزم  یوعد  لاح  ره 

هدام ١١۶٣
زا رهوش  اهدعب  دشاب و  وا  هب  لفط  قاحلا  بجوم  هک  یعون  هب  دنشاب  هدومن  هبتشم  وا  رب  ار  دلوت  خیرات  هدوبن و  لفط  دلوت  یقیقح  خیرات  زا  علطم  رهوش  هک  یدروم  رد 

.دوب دهاوخ  هعدخ  فشک  خیرات  زا  هام  ود  یفن ، یوعد  نامز  رورم  تدم  دوش  علطم  دلوت  یقیقح  خیرات 
هدام ١١۶۴

.دشابن هبتشم  لفط  ردام  هچ  رگا  تسا  یراج  زین  ههبش  هب  یکیدزن  زا  دلوتم  لفط  دروم  رد  لبق  داوم  ماکحا 
هدام ١١۶۵

.دوب دهاوخ  ود  ره  هب  قحلم  دنا  هدوب هابتشا  رد  ود  ره  هک  یتروص  رد  هدوب و  هابتشا  رد  هک  دوش  یم یفرط  هب  قحلم  طقف  ههبش  هب  یکیدزن  زا  دلوتم  لفط 
هدام ١١۶۶

یرگید هب  تبسن  عورشم و  هدوب  عنام  دوجو  رب  لهاج  هک  نیوبا  زا  کی  ره  هب  لفط  تبسن  دشاب  لطاب  لفط  نیوبا  نیب  حاکن  یعنام  دوجو  ی  هطساو هب  هاگ  ره 
.تسا عورشم  ود  ره  هب  تبسن  لفط  بسن  ود ، ره  لهج  تروص  رد  .دوب  دهاوخ  عورشمان 
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هدام ١١۶٧
 . دوش یمن یناز  هب  قحلم  انز  زا  دلوتم  لفط 

لافطا تیبرت  یرادهاگن و  رد  مود –  باب 
هدام ١١۶٨

.تسا نیوبا  فیلکت  مه  قح و  مه  لافطا  یرادهاگن 
هدام ١١۶٩

.تسا ردپ  اب  نآ  زا  سپ  دراد و  تیولوا  یگلاس  تفه  نس  ات  ردام  دننک ، یم یگدنز  رگیدکی  زا  ادج  وا  نیوبا  هک  یلفط  یرادهگن  تناضح و  یارب 
عمجم یحالصا ٨/٩/١٣٨٢  ) .دشاب یم هاگداد  صیخشت  هب  کدوک  تحلصم  تیاعر  اب  لفط  تناضح  فالتخا ، ثودح  تروص  رد  یگلاس  تفه  زا  دعب  هرصبت :

( ماظن صیخشت 
هدام ١١٧٠

.دوب دهاوخ  ردپ  اب  تناضح  قح  دنک  رهوش  یرگید  هب  ای  دوش  نونج  هب  التبم  تسا  وا  اب  لفط  تناضح  هک  یتدم  رد  ردام  رگا 
هدام ١١٧١

.دشاب هدرک  نیعم  میق  وا  یارب  هدوب و  لفط  ردپ  یفوتم  دنچ  ره  دوب  دهاوخ  تسا  هدنز  هک  نآ  اب  لفط  تناضح  نیوبا  زا  یکی  توف  تروص  رد 
هدام ١١٧٢

یاضاقت هب  دیاب  مکاح  نیوبا ، زا  یکی  عانتما  تروص  رد  دننک ، عانتما  وا  یرادهاگن  زا  تساه  نآ ی  هدهع هب  لفط  تناضح  هک  یتدم  رد  دنرادن  قح  نیوبا  زا  کی  چیه 
یتروص رد  دنک و  مازلا  تسوا  ی  هدهع هب  تناضح  هک  نیوبا  زا  کی  ره  هب  ار  لفط  یرادهاگن  مومعلا ، یعدم یاضاقت  هب  ای  ابرقا و  زا  یکی  ای  میق  یاضاقت  ای  یرگید 

.دنک نیمأت  ردام  جرخ  هب  دشاب  هدش  توف  ردپ  هاگ  ره  ردپ و  جرخ  هب  ار  تناضح  دشابن  رثؤم  ای  نکمم  مازلا  هک 
هدام ١١٧٣

، دشاب رطخ  ضرعم  رد  لفط  یقالخا  تیبرت  ای  ینامسج و  تحص  تسوا ، تناضح  تحت  لفط  هک  یردام  ای  ردپ  یقالخا  طاطحنا  ای  تبظاوم  مدع  رثا  رد  هاگ  ره 
.دنک ذاختا  دنادب ، یضتقم  لفط  تناضح  یارب  هک  ار  یمیمصت  هییاضق  هزوح  سیئر  یاضاقت  هب  ای  وا  میق  یاضاقت  هب  ای  لفط  یابرقا  یاضاقت  هب  دناوت  یم همکحم 

: تسا نیدلاو  زا  کی  ره  یقالخا  طاطحنا  ای  تبظاوم و  مدع  قیداصم  زا  لیذ  دراوم 
رامق ردخم و  داوم  لکلا ، هب  روآ  نایز دایتعا  - ١

شحف قالخا و  داسف  هب  راهتشا  - ٢
ینوناق یکشزپ  صیخشت  اب  یناور  یاه  یرامیب هب  التبا  - ٣

قاچاق یرگ و  یدکت اشحف ، داسف و  دننام  یقالخادض  لغاشم  رد  دورو  هب  وا  رابجا  ای  لفط  زا  هدافتساءوس  - ۴
فراعتم دح  زا  جراخ  حرج  برض و  رارکت  - ۵

هدام ١١٧۴
قح دشاب  یمن وا  تناضح  تحت  لفط  هک  نیوبا  زا  کی  ره  دنشاب  هتشادن  تنوکس  لزنم  کی  رد  لفط  نیوبا  رگید  تهج  ره  هب  ای  قالط  تلع  هب  هک  یتروص  رد 

.تسا همکحم  اب  نیوبا  نیب  فالتخا  تروص  رد  اه  نآ هب  هطوبرم  تایئزج  ریاس  تاقالم و  ناکم  نامز و  نییعت  دراد  ار  دوخ  لفط  تاقالم 
هدام ١١٧۵

.ینوناق تلع  دوجو  تروص  رد  رگم  تفرگ  تسوا  اب  تناضح  هک  یردام  زا  ای  ردپ و  زا  ای  نیوبا و  زا  ناوت  یمن ار  لفط 
هدام ١١٧۶

.دشابن نکمم  ردام  ریش  ریغ  هب  لفط  ی  هیذغت هک  یتروص  رد  رگم  دهدب  ریش  دوخ  لفط  هب  هک  تسین  روبجم  ردام 
هدام ١١٧٧

.دنک مارتحا  اه  نآ هبدیاب  دشاب  هک  ینس  ره  رد  هدوب و  دوخ  نیوبا  عیطم  دیاب  لفط 
هدام ١١٧٨

.دنراذگب لمهم  ار  اه  نآ دیابن  دننک و  مادقا  یضتقم  بسح  رب  شیوخ  لافطا  تیبرت  هب  دوخ  ییاناوت  دودح  رد  هک  دنتسه  فلکم  نیوبا 
هدام ١١٧٩

.دنیامن هیبنت  بیدأت ، دودح  زا  جراخ  ار  دوخ  لفط  دنناوت  یمن قح  نیا  دانتسا  هب  یلو  دنراد  ار  دوخ  لفط  هیبنت  قح  نیوبا 
یردپ دج  ردپ و  یرهق  تیالو  رد  موس –  باب 

هدام ١١٨٠
رغص هب  لصتم  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هک  یتروص  رد  نونجم  ای  دیشرریغ  لفط  تسا  نینچمه  دشاب و  یم دوخ  یردپ  دج  ردپ و  یرهق  تیالو  تحت  ریغص ، لفط 

.دشاب
هدام ١١٨١

.دنراد تیالو  دوخ  دالوا  هب  تبسن  یردپ ، دج  ردپ و  زا  کی  ره 
هدام ١١٨٢

.دوش یم طقاس  وا  ینوناق  تیالو  ددرگ  هیلع  یلوم لاوما  رد  فرصت  زا  عونمم  یتلع  هب  ای  روجحم  اه  نآ زا  یکی  دشاب و  هتشاد  یردپ  دج  مه  ردپ و  مه  لفط ، هاگ  ره 
هدام ١١٨٣

.دشاب یم وا  ینوناق  هدنیامن  یلو ، هیلع ، یلوم یلام  قوقح  لاوما و  هب  طوبرم  روما  ی  هیلک رد 
هدام ١١٨۴

هب ای  یو و  براقا  زا  یکی  یاضاقت  هب  ددرگ  هیلع  یلوم ررض  بجوم  هک  دوش  یتامادقا  بکترم  دیامنن و  ار  ریغص  ی  هطبغ تیاعر  لفط ، یرهق  یلو  هاگ  ره 
ار یحلاص  درف  لفط ، یلام  روما  ی  هرادا یارب  عنم و  ریغص  لاوما  رد  فرصت  زا  لزع و  ار  روکذم  یلو  هاگداد  تابثا ، زا  سپ  ییاضق ، ی  هزوح سیئر  تساوخرد 
نیا یارب  مه  ار  یصخش  دشابن و  هیلع  یلوم لاوما  هرادا  هب  رداق  نآ  لاثما  یرامیب و  ای  نس و  ربک  ی  هطساو هب  یرهق  یلو  رگا  نینچمه  .دیامن  یم نییعت  میق  ناونع  هب 

.ددرگ یم مضنم  یرهق  یلو  هب  نیما  ناونع  هب  یدرف  هدام  نیا  تاررقم  قبط  دیامنن ، نییعت  رما 
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هدام ١١٨۵
.دنک نیعم  لفط  یارب  یمیق  میق ، نییعت  هب  هعجار  تاررقم  قباطم  تسا  فلکم  مومعلا  یعدم دوش  روجحم  لفط  یرهق  یلو  هاگ  ره 

هدام ١١٨۶
وا تایلمع  هب  یگدیسر  ییادتبا  همکحم  زا  تسا  فلکم  مومعلا  یعدم دشاب  دوجوم  هیوق  تاراما  لفط ، ییاراد  هب  تبسن  یرهق  یلو  تناما  مدع  یارب  هک  یدراوم  رد 

.دیامن یم راتفر  هدام ١١٨۴  قباطم  دش  مولعم  وا  تناما  مدع  هک  یتروص  رد  هدرک  یگدیسر  دروم  نیا  رد  همکحم  .دهاوخب  ار 
هدام ١١٨٧

، دشاب هدرکن  نیعم  دوخ  فرط  زا  مه  ار  یسک  دنک و  یگدیسر  هیلع  یلوم روما  هب  دناوتن  هک  یتلع  ره  هب  سبح  ای  تبیغ  ی  هطساو هب  رصحنم ، یرهق  یلو  هاگ  ره 
.درک دهاوخ  نیعم  ًاتقوم  وا  هب  هعجار  روما  ریاس  هیلع و  یلوم لاوما  ی  هرادا یدصت و  یارب  مومعلا  یعدمداهنشیپ هب  نیما  رفن  کی  مکاح 

هدام ١١٨٨
تیبرت یرادهاگن و  رد  دوخ  توف  زا  دعب  ات  دنک  نیعم  یصو  دشاب  یم وا  تیالو  تحت  هک  دوخ  دالوا  یارب  دناوت  یم یرگید  تافو  زا  دعب  یردپ  دج  ردپ و  زا  کی  ره 

.دیامن هرادا  ار  اه  نآ لاوما  هدرک و  تبظاوم  اه  نآ
هدام ١١٨٩

.دنک نیعم  یصو  دوخ  هیلع  یلوم یارب  یرگید  تایح  اب  دناوت  یمن یردپ  دج  ردپ و  زا  کی  چیه 
هدام ١١٩٠

.دهدب هیلع  یلوم یارب  ار  دوخ  توف  زا  دعب  یصو  نییعت  رایتخا  هدرک  نیعم  تیاصو  تمس  هب  هک  یسک  هب  یردپ  دج  ای  ردپ و  تسا  نکمم 
هدام ١١٩١

.دوش یم لزعنم  دیامن  دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  عانتما  ای  دنکن  مادقا  وا  روما  ی  هرادا ای  هیلع و  یلوم تیبرت  ای  یرادهاگن  هب  یرهق  یلو  فرط  زا  بوصنم  یصو  رگا 
هدام ١١٩٢

.دنک نیعم  ملسمریغ  یصو  دوخ  هیلع  یلوم روما  یارب  دناوت  یمن ملسم  یلو 
هدام ١١٩٣

.دوش یم نیعم  وا  یارب  یمیق  دوش  نونجم  ای  هیفس  ًادعب  رگا  دوش و  یم جراخ  تیالو  تحت  زا  دش  دیشر  ریبک و  لفط ، هک  نیمه 
هدام ١١٩۴

.دوش یم هدیمان  لفط  صاخ  یلو  نانآ ، زا  یکی  فرط  زا  بوصنم  یصو  یردپ و  دج  ردپ و 
هداوناخ رد  مهن –  باتک 

قافنا هب  مازلا  رد  لوا –  لصف 
هدام ١١٩۵

.دوش یم ررقم  لصف  نیمه  قبط  رب  هدش و  ررقم  متفه  باتک  لوا  باب  زا  متشه  لصف  بجوم  هب  هک  تسا  نامه  هجوز  ی  هقفن ماکحا 
هدام ١١٩۶

.دنرگیدکی قافنا  هب  مزلم  یلوزن  ای  یدوعص  زا  معا  یدومع  طخ  رد  یبسن  براقا  طقف  براقا  نیب  طباور  رد 
هدام ١١٩٧

.دیامن مهارف  ار  دوخ  تشیعم  لیاسو  یلغش  هب  لاغتشا  ی  هلیسو هب  دناوتن  هدوب و  رادن  هک  تسا  هقفن  قحتسم  یسک 
هدام ١١٩٨

صیخشت یارب  .ددرگ  هقیضم  راچد  دوخ  تشیعم  عضو  رد  ثیح  نیا  زا  هک  نیا  نودب  دهدب  هقفن  دناوتب  ینعی  دشاب  هقفن  نداد  زا  نکمتم  هک  تسا  قافنا  هب  مزلم  یسک 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  هعماج  رد  وا  یصخش  یناگدنز  عضو  تادهعت و  ی  هیلک دیاب  نکمت 

هدام ١١٩٩
دادجا ردپ و  ندوبن  تروص  رد  .برقالاف  برقالا تیاعر  اب  تسا  یردپ  دادجا  ی  هدهع هب  قافنا  هب  وا  تردق  مدع  ای  ردپ  توف  زا  سپ  تسا  ردپ  ی  هدهع رب  دالوا  ی  هقفن

یردام و تادج  دادجا و  ی  هدهع هب  برقالاف  برقالا تیاعر  اب  دشابن  قافنا  هب  رداق  ای  هدنز و  مه  ردام  هاگ  ره  .تسا  ردام  ی  هدهع رب  هقفن  اه  نآ تردق  مدع  ای  یردپ و 
.دننک هیدأت  یواسم  ی  هصح هب  دیاب  ار  هقفن  دنشاب  یواسم  تیبرقا  ی  هجرد ثیح  زا  روبزم  تادج  دادجا و  زا  رفن  دنچ  رگا  تسا و  هقفنلا  بجاو یردپ  تادج 

هدام ١٢٠٠
.تسا دالوا  دالوا  دالوا و  ی  هدهع هب  برقالاف  برقالا تیاعر  اب  نیوبا  ی  هقفن

هدام ١٢٠١
دیاب ار  وا  ی  هقفن دنتسه  یواسم  ی  هجرد رد  قافنا  هب  مازلا  ثیح  زا  هک  دشاب  هتشاد  براقا  یلوزن  یدومع  طخ  رد  مه  یدوعص و  یدومع  طخ  رد  مه  رفن ، کی  هاگ  ره 
دننک هیدأت  ًایواستم  وا  دالوا  ردپ و  دیاب  ار  وا  ی  هقفن دشاب  هتشاد  لصفالب  دالوا  ردام و  ردپ و  هقفن ، قحتسم  رگا  نیا  ربانب  دننک  هیدأت  یواستم  ی  هصح هب  روبزم  براقا 

.دنهدب ًایواستم  دالوا  ردام و  دیاب  ار  وا  ی  هقفن دشاب  هتشاد  لصفالب  دالوا  ردام و  هقفن ، قحتسم  رگا  نینچمه  دهدب و  یمهس  ردام  هک  نیا  نودب 
هدام ١٢٠٢

.دوب دنهاوخ  یدوعص  یدومع  طخ  رد  براقا  رب  مدقم  یلوزن  یدومع  طخ  رد  براقا  دهدب  ار  اه  نآ ی  همه ی  هقفن دناوتن  قفنم  دنشاب و  ددعتم  هقفنلا ، بجاو براقا  رگا 
هدام ١٢٠٣

.دوب دهاوخ  نیریاس  رب  مدقم  هجوز  رگید ، ی  هقفنلا بجاو رفن  دنچ  ای  کی  هجوز و  ندوب  تروص  رد 
هدام ١٢٠۴

.قفنم تعاطتسا  ی  هجرد نتفرگ  رظن  رد  اب  تجاح  عفر  ردق  هب  تیبلا  ثاثا اذغ و  هسبلا و  نکسم و  زا : تسا  ترابع  براقا  ی  هقفن
هدام ١٢٠۵

هب هقفنلا  بجاو دارفا  ی  هبلاطم اب  دناوت  یم هاگداد  دشابن  نکمم  تسوا  ی  هدهع رب  هقفن  تخادرپ  هک  یسک  مازلا  هچ  نانچ  هقفن ، تخادرپ  زا  فاکنتسا  ای  تبیغ  دراوم  رد 
ای یو  رسمه  دشابن  رایتخا  رد  فکنتسم  ای  بیاغ  لاوما  هک  یتروص  رد  دهد و  رارق  نانآ  جراخم  لفکتم  ای  اه  نآ رایتخا  رد  فکنتسم  ای  بیاغ  لاوما  زا  هقفن  رادقم 

.دنیامن هبلاطم  فکنتسم  ای  بیاغ  صخش  زا  دنزادرپب و  ضرق  ناونع  هب  ار  هقفن  دنناوت  یم هاگداد  ی  هزاجا اب  یرگید 
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هدام ١٢٠۶
یگتسکشرو ای  سالفا  تروص  رد  هدوب و  زاتمم  بلط  روبزم  ی  هقفن تباب  زا  وا  بلط  دیامن و  اوعد  هماقا  دوخ  هتشذگ  نامز  ی  هقفن یارب  دناوت  یم لاح  ره  رد  هجوز 

.دنیامن هقفن  ی  هبلاطم دنناوت  یم هیتآ  هب  تبسن  طقف  براقا  یلو  دوب  دهاوخ  امرغ  رب  مدقم  نز  رهوش ،
تمومیق رجح و  رد  مهد –  باتک 

تایلک رد  لوا –  لصف 
هدام ١٢٠٧

: دنتسه عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم و  لیذ  صاخشا 
؛ راغص - ١

؛ دیشرریغ صاخشا  - ٢
.نیناجم - ٣

هدام ١٢٠٨
.دشابن ییالقع  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرصت  هک  تسا  یسک  دیشر  ریغ 

هدام ١٢٠٩
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٢١٠

.دشاب هدش  تباث  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هک  نآ  رگم  دومن  روجحم  دشر  مدع  ای  نونج  ناونع  هب  غولب  نس  هب  ندیسر  زا  دعب  ناوت  یمن ار  سک  چیه 
.تسا یرمق  مامت  لاس  هن  رتخد  رد  یرمق و  مامت  لاس  هدزناپ  رسپ  رد  غولب  نس  هرصبت ١ :

.دشاب هدش  تباث  وا  دشر  هک  داد  وا  هب  ناوت  یم یتروص  رد  تسا  هدش  غلاب  هک  ار  یریغص  لاوما  هرصبت ٢ :
هدام ١٢١١

.تسا رجح  بجوم  دشاب  هک  هجرد  ره  هب  نونج 
هدام ١٢١٢

هبه و لوبق  لثم  دنک  ضوعالب  کلمت  دناوت  یم زیمم  ریغص  کلذ  عم تسا  رثاالب  لطاب و  دشاب  وا  یلام  قوقح  لاوما و  هب  طوبرم  هک  یدح  ات  ریغص  لاوقا  لامعا و 
.تاحابم تزایح  ضوعالب و  حلص 

هدام ١٢١٣
یقوقح لامعا  نکل  دوخ ، میق  ای  یلو  ی  هزاجا اب  ولو  دیامنب  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  یفرصت  چیه  دناوت  یمن نونج  لاح  رد  یراودا  نونجم  ًاقلطم و  یمئاد  نونجم 

.دشاب ملسم  وا  ی  هقافا هک  نآ  رب  طورشم  تسا  ذفان  دیامن  یم هقافا  لاح  رد  یراودا  نونجم  هک 
هدام ١٢١۴

کلذ عم .لمع  ماجنا  زا  دعب  ای  دشاب  هدش  هداد  ًالبق  هزاجا  نیا  هک  نیا  زا  معا  وا  میق  ای  یلو  ی  هزاجا اب  رگم  تسین  ذفان  دوخ  لاوما  رد  دیشر  ریغ  تافرصت  تالماعم و 
.تسا ذفان  مه  هزاجا  نودب  دشاب  هک  لیبق  ره  زا  ضوعالب  تاکلمت 

هدام ١٢١۵
.دوب دهاوخن  لام  نآ  ندش  فلت  ای  صقان  لوئسم  نونجم  ای  ریغص  دهدب  نونجم  ای  زیممریغ و  ریغص  فرصت  هب  ار  یلام  یسک  هاگ  ره 

هدام ١٢١۶
.تسا نماض  دوش  ریغ  ررض  ثعاب  دیشرریغ  ای  نونجم  ای  ریغص  هاگ  ره 

هدام ١٢١٧
.تسا ررقم  دعب  داوم  متشه و  باتک  زا  موس  باب  رد  هک  یروط  هب  تسا  نانآ  میق  ای  یلو  ی  هدهع هب  دیشرریغ  صاخشا  نیناجم و  راغص و  لاوما  ی  هرادا

نآ بیترت  میق و  بصن  دراوم  رد  مود –  لصف 
هدام ١٢١٨

: دوش یم میق  بصن  لیذ  صاخشا  یارب 
؛ دنرادن صاخ  یلو  هک  یراغص  یارب  - ١

؛ دنشاب هتشادن  صاخ  یلو  هدوب و  اه  نآ رغص  نامز  هب  لصتم  اه  نآ دشر  مدع  ای  نونج  هک  دیشرریغ  صاخشا  نیناجم و  یارب  - ٢
.دشابن اه  نآ رغص  نامز  هب  لصتم  اه  نآ دشر  مدع  ای  نونج  هک  دیشرریغ  صاخشا  نیناجم و  یارب  - ٣

هدام ١٢١٩
ی هدنیامن هب  ای  دوخ و  تماقا  ی  هزوح ناتسداد  هب  ار  بتارم  دوش  نیعم  میق  اه  نآ دالوا  یارب  دیاب  لبق  ی  هدام بجوم  هب  هک  یدراوم  رد  تسا  فلکم  نیوبا  زا  کی  ره 

.دروآ لمع  هب  میق  بصن  یارب  مزال  مادقا  هک  دیامن  اضاقت  وا  زا  هداد و  عالطا  وا 
هدام ١٢٢٠

یگدنز اج  کی  رد  میق  هب  جاتحم  صخش  اب  هک  تسا  ییابرقا  ی  هدهع هب  لبق  ی  هدام رد  ررقم  فیلکت  ماجنا  اه  نآ عالطا  مدع  ای  نیوبا  زا  کی  چیه  ندوبن  تروص  رد 
.دنیامن یم

هدام ١٢٢١
.دوب دنهاوخ  هدام ١٢١٩  رد  ررقم  فیلکت  ماجنا  هب  فلکم  زین  هجوز  ای  جوز  دشاب  هتشاد  رهوش  ای  نز  دوش  میق  بصن  وا  یارب  دیاب  هدام ١٢١٨  بجوم  هب  یسک  رگا 

هدام ١٢٢٢
عوجر صاخ  یندم  هاگداد  هب  دیاب  دیدرگ  قوبسم  دوش  میق  بصن  وا  یارب  دیاب  هدام ١٢١٨  قباطم  هک  یصخش  دوجو  هب  احنا  زا  یوحن  هب  ناتسداد  هک  یدروم  ره  رد 

مکح نیعم و  میق  تمس  هب  ار  رفن  دنچ  ای  کی  روبزم  صاخشا  نایم  زا  صاخ  یندم  هاگداد  .دنک  یفرعم  هاگداد  نآ  هب  دناد  یم بسانم  تمومیق  یارب  هک  ار  یصاخشا  و 
رظان تارایتخا  دودح  دیاب  هاگداد  تروص  نیارد  دیامن  نیعم  رظان  ناونع  هب  ار  رفن  دنچ  ای  کی  میق  رب  هوالع  دناوت  یم روکذم  هاگداد  زین  دنک و  یم رداص  ار  وا  بصن 

.تساوخ دهاوخ  ارسداد  زا  ار  یرگید  صاخشا  دیدن  دمتعم  دنا  هدش یفرعم  هک  ار  یصاخشا  صاخ  یندم  هاگداد  رگا  .دنک  نییعت  زین  ار 
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هدام ١٢٢٣
عوجر هاگداد  هب  ناتسداد  نونج ، تابثا  تروص  رد  .دراد  لاسرا  صاخ  یندم  هاگداد  هب  ار  هربخ  تایرظن  هدرک  هربخ  هب  عوجر  ًالبق  دیاب  ناتسداد  نیناجم ، دروم  رد 

رد هدروآ و  تسد  هب  وا  تهافس  باب  رد  هیفاک  تاعالطا  نیعلطم  ی  هلیسو هب  ًالبق  هک  تسا  فلکم  ناتسداد  زین  دیشرریغ  صاخشا  دروم  رد  .دوش  میق  بصن  ات  دنک  یم
.دیامن عوجر  هاگداد  هب  میق  بصن  یارب  دشر  مدع  مکح  رودص  زا  سپ  دیامن و  اوعد  ی  هماقا صاخ  یندم  هاگداد  رد  دید  ملسم  ار  تهافس  هک  یتروص 

هدام ١٢٢۴
تراظن ظفح و  زرط  .دوب  دهاوخ  مومعلا  یعدم ی  هدهع هب  هدشن  نیعم  میق  اه  نآ یارب  هک  مادام  دیشرریغ  صاخشا  نیناجم و  راغص و  لاوما  رد  تراظن  ظفح و 

.دش دهاوخ  نیعم  هیلدع  ترازو  ی  همانماظن بجوم  هب  مومعلا  یعدم
هدام ١٢٢۵

رجح راشتنا  .دیامن  نالعا  ار  نآ  رجح  دناوت  یم مومعلا  یعدم دیدرگ  نیعم  میق  وا  یارب  عرش  ی  همکحم طسوت  هب  رداص و  رفن  کی  دشر  مدع  ای  نونج  مکح  هک  نیمه 
.تسا یمازلا  ددرگ  عقاو  هدمع  هسبنلاب  تالماعم  فرط  تسا  نکمم  وا  ییاراد  تیعضو  هب  رظن  هک  یسک  ره 

هدام ١٢٢۶
.تسا دازآ  مومع  یارب  روبزم  رتفد  هب  هعجارم  .دوش  تبث  صوصخم  رتفد  رد  دیاب  دندرگ  یم روجحم  هفس  ای  نونج  تلع  هب  دشر  ربک و  زا  دعب  هک  یصاخشا  یماسا 

هدام ١٢٢٧
.دشاب هدمآ  لمع  هب  هاگداد  طسوت  نوناق  قباطم  وا  بصن  هک  تخانش  دنهاوخ  تمومیق  هب  یمسر  دانسا  رتافد  تارادا و  مکاحم و  ار  یسک  طقف 

هدام ١٢٢٨
ای نکاس  وا  تیرومأم  ی  هزوح رد  دوش و  بصن  میق  اه  نآ یارب  هدام ١٢١٨  قباطم  دیاب  هک  ینایناریا  هب  تبسندناوت  یم یو  نیشناج  ای  ناریا و  لوسنک  ناریا  جراخ  رد 

میق بصن  .دتسرفب  یرتسگداد  ترازو  هب  هجراخ  روما  ترازو  ی  هلیسو هب  ار  دوخ  لمع  کرادم  میق  بصن  زا  سپ  زور  ات ١٠  دیاب  دنک و  میق  بصن  ًاتقوم  دنا  میقم
.دنک ذیفنت  ار  وا  نیشناج  ای  لوسنک  میمصت  نارهت  صاخ  یندم  هاگداد  هک  ددرگ  یم یعطق  یتقو  روبزم 

هدام ١٢٢٩
رد تسا  ررقم  دیشرریغ  صاخشا  نیناجم و  راغص و  روما  رد  یمومع  نایعدم  تلاخد  دروم  رد  هطوبرم  تاماظن  نیناوق و  بجوم  هب  هک  یتارایتخا  فیاظو و 

.دوب دهاوخ  یلوسنق  نیرومأم  ی  هدهع هب  ناریا  جراخ 
هدام ١٢٣٠

ود تاررقم  فالخرب  یبیترت  دنک  یم ارجا  تلود  نآ  تکلمم  رد  ار  دوخ  تیرومأم  یلوسنق  رومأم  هک  یتلود  ناریا و  تلود  نیب  هدقعنم  یاهدادرارق  دوهع و  رد  رگا 
.درک دنهاوخ  ارجا  دشابن  فلاخم  دادرارق  ای  هماندهع  تاررقم  اب  هک  یدح  ات  ار  هدام  ود  نآ  دافم  روکذم  نیرومأم  دشاب  هدش  ذاختا  قوف  ی  هدام

هدام ١٢٣١
: دنوش نیعم  تمومیق  تمس  هب  دیابن  لیذ  صاخشا 

؛ دنتسه تمومیق  ای  تیالو  تحت  دوخ  هک  یناسک  - ١
: دنشاب هدش  موکحم  یعطق  مکح  بجوم  هب  لیذ  یاه  هحنج زا  یکی  ای  تیانج  باکترا  تلع  هب  هک  یناسک  - ٢

.ریصقت هب  یگتسکشرو  لافطا ، هب  تبسن  هحنج  تفع ، تایفانم  ای  سومان  کته  سالتخا ، یرادربهالک ، تناما ، رد  تنایخ  تقرس ،
؛ تسا هدشن  هیفصت  اه  نآ یگتسکشرو  لمع  زونه  رداص و  اه  نآ یگتسکشرو  مکح  هک  یناسک  - ٣

؛ دنشاب قالخا  داسف  هب  فورعم  هک  یناسک  - ۴
.دشاب هتشاد  روجحم  رب  ییاوعد  وا  لوا  ی  هقبط یابرقا  ای  دوخ  هک  یسک  - ۵

هدام ١٢٣٢
.دوب دنهاوخ  نیریاس  رب  مدقم  روجحم  یابرقا  تمومیق ، یارب  تیحالص  نتشاد  اب 

هدام ١٢٣٣
.دنک لوبق  ار  تمومیق  تمس  دوخ ، رهوش  تیاضر  نودب  دناوت  یمن نز 

هدام ١٢٣۴
.دیامن کیکفت  ار  اه  نآ فیاظو  دناوت  یم دنک  نییعت  تمومیق  یارب  ار  رفن  کی  زا  شیب  همکحم  هک  یتروص  رد 

دیشرریغ صاخشا  نیناجم و  راغص و  روما  رد  مومعلا  یعدم تراظن  نآ  دودح  میق و  تیلوئسم  فیاظو و  تارایتخا و  رد  موس –  لصف 
هدام ١٢٣۵

.تسا میق  اب  وا  یلام  قوقح  لاوما و  هب  طوبرم  روما  ی  هیلک رد  وا  ینوناق  یگدنیامن  هیلع و  یلوم صخش  تبظاوم 
هدام ١٢٣۶

هک یناتسداد  یارب  دوخ  یاضما  هب  ار  نآ  زا  هخسن  کی  هدرک و  هیهت  وا  ییاراد  ی  هیلک زا  یعماج  تروص  هیلع  یلوم یلام  روما  رد  هلخادم  زا  لبق  تسا  فلکم  میق 
.دروآ لمع  هب  همزال  تاقیقحت  هیلع  یلوم ییاراد  نازیم  هب  تبسن  دیاب  وا  ی  هدنیامن ای  ناتسداد  دتسرفب و  دراد  تنوکس  نآ  ی  هزوح رد  هیلع  یلوم

هدام ١٢٣٧
هک ار  یغلبم  ددرگ و  نآ  رب  غلاب  هیلع  یلوم هنایلاس  جراخم  تسا  نکمم  هک  ار  یغلبم  هیلع  یلوم ییاراد  تروص  ی  هظحالم زا  دعب  دیاب  وا  ی  هدنیامن ای  مومعلا  یعدم

.مومعلا یعدم بیوصت  اب  رگم  دنک  جرخ  روبزم  غلابم  زا  شیب  دناوت  یمن میق  .دیامن  نیعم  دوش  مزال  تسا  نکمم  روبزم  ییاراد  ندرک  هرادا  یارب 
هدام ١٢٣٨

ای طیرفت  هب  دنتسم  فلت  ای  ناصقن  هچ  رگا  هدش  لصاح  لام  نآ  فلت  ای  ناصقن  زا  هک  تسا  یتاراسخ  ررض و  لوئسم  دیامنب  هیلع  یلوم لام  ظفح  رد  ریصقت  هک  یمیق 
.دشابن میق  یدعت 

هدام ١٢٣٩
دیق روبزم  تروص  رد  لام  نآ  هک  تسا  هدش  ثعاب  ای  هدرکن و  دیق  وا  ییاراد  تروص  وزج  هدوب  هیلع  یلوم هب  قلعتم  هک  ار  یلام  ًادماع  میق  هک  دوش  مولعم  هاگ  ره 
هدوب تینءوس  یور  زا  روبزم  لمع  هک  یتروص  رد  هوالع  هب  .دوش  دراو  هیلع  یلوم هب  تسا  نکمم  ثیح  نیا  زا  هک  دوب  دهاوخ  یتاراسخ  ررض و  ره  لوئسم  دوشن 

.دش دهاوخ  لوزعم  میق 
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هدام ١٢۴٠
.دهد لاقتنا  وا  هب  ار  دوخ  لام  ای  دنک  لقتنم  دوخ  هب  ار  هیلع  یلوم لام  هک  نیا  زا  معا  دنک  هلماعم  دوخ  اب  هیلع  یلوم فرط  زا  تمومیق  تمس  هب  دناوت  یمن میق 

هدام ١٢۴١
ی هطبغ ظاحل  اب  رگم  دوش  هیلع  یلوم نویدم  دوخ ، نآ ، ی  هجیتن رد  هک  دنک  یا  هلماعم ای  دراذگ  نهر  ای  دشورفب و  ار  هیلع  یلوم لوقنمریغ  لاوما  دناوت  یمن میق 

جایتحا ترورض و  نودب  هیلع  یلوم یارب  دناوت  یمن زین  دشاب و  یم میق  تئالم  مومعلا  یعدم بیوصت  یمتح  طرش  ریخا  تروصرد  .مومعلا  یعدم بیوصت  هیلع و  یلوم
.مومعلا یعدم بیوصت  اب  رگم  دنک  ضرق 

هدام ١٢۴٢
.مومعلا یعدم بیوصت  اب  رگم  دهد  همتاخ  حلص  هب  ار  هیلع  یلوم هب  طوبرم  یوعد  دناوت  یمن میق 

هدام ١٢۴٣
عون نییعت  .دهاوخب  هیلع  یلوم لاوما  ی  هرادا هب  عجار  یتانیمضت  میق  زا  هک  دنک  اضاقت  صاخ  یندم  هاگداد  زا  دناوت  یم ناتسداد  هجوم ، تابجوم  دوجو  تروص  رد 

.دوش یم لزع  تمومیق  زا  دشن ، رضاح  نیمضت  عون  نییعت  یارب  میق  هاگ  ره  .تسا  هاگداد  رظن  هب  نیمضت 
هدام ١٢۴۴

دهدن باسح  مومعلا  یعدم ی  هبلاطم خیرات  زا  هام  کی  فرظ  رد  هاگ  ره  دهدب و  وا  ی  هدنیامن ای  مومعلا  یعدم هب  ار  دوخ  یدصت  باسح  هبترم  کی  یلاس  لقاال  دیاب  میق 
.دوش یم لوزعم  مومعلا  یعدم یاضاقت  هب 

هدام ١٢۴۵
نامز باسح  دبای  همتاخ  رجح  عفر  زا  لبق  وا  تمومیق  هاگ  ره  .دهدب  دوخ  قباس  هیلع  یلوم هب  رجح  عفر  ای  دشر  ربک و  زا  سپ  ار  دوخ  یدصت  نامز  باسح  دیاب  میق 

.دوش هداد  یدعب  میق  هب  دیاب  یدصت 
هدام ١٢۴۶

دوش و یم لصاح  وا  یارب  تمومیق  رما  زا  هک  یلاغتشا  رادقم  میق و  راک  تیاعر  اب  روبزم  ترجا  نازیم  .دنک  ترجا  ی  هبلاطم تمومیق ، رما  ماجنا  یارب  دناوت  یم میق 
.ددرگ یم نییعت  هیلع  یلوم یدیاع  نازیم  دراد و  تماقا  اج  نآ  رد  میق  هک  یلحم 

هدام ١٢۴٧
یارب هک  هسسؤم  ای  تأیه  ای  صخش  .دیامن  راذگاو  هسسؤم  ای  تأیه  ای  قثوم  صاخشا  هب  ًاضعب  ای  ًالک  ار  هیلع  یلوم روما  رد  تراظن  لامعا  دناوت  یم مومعلا  یعدم

.دوب دنهاوخ  هیلع  یلوم هب  هدراو  تراسخ  ررض و  لوئسم  تنایخ ، ای  ریصقت  تروص  رد  هدش  نییعت  تراظن  لامعا 
میق لزع  دراوم  رد  مراهچ –  لصف 

هدام ١٢۴٨
: دوش یم لوزعم  میق  لیذ  دراوم  رد 

؛ دوش بلس  وا  زا  تفص  نیا  ای  هدوب و  تناما  تفص  دقاف  میق  هک  دوش  مولعم  رگا  - ١
: ددرگ موکحم  یعطق  مکح  بجوم  هب  هدش و  لیذ  یاه  هحنج زا  یکی  بکترم  ای  تیانج و  بکترم  میق  رگا  - ٢

بلقت ای  ریصقت  هب  یگتسکشرو  لافطا ، هب  تبسن  هحنج  تفع ، تایفانم  سومان ، کته  سالتخا ، یرادربهالک ، تناما ، رد  تنایخ  تقرس ،
؛ دنک هرادا  ار  هیلع  یلوم یلام  روما  دناوتن  تهج  نیدب  دوش و  سبح  هب  موکحم  قوف  للع  زا  ریغ  یتلع  هب  میق  رگا  - ٣

؛ دوش نالعا  هتسکشرو  میق  رگا  - ۴
؛ دوش مولعم  هیلع  یلوم لاوما  ی  هرادا رد  میق  ییاناوت  ای  تقایل  مدع  رگا  - ۵

.مومعلا یعدم یاضاقت  اب   ١٢۴۴ ، ١٢۴٣ داوم ١٢٣٩ ، دروم  رد  - ۶
هدام ١٢۴٩

.دوش یم لزعنم  ددرگ  دشر  دقاف  ای  نونجم  میق  رگا 
هدام ١٢۵٠

ًاتقوم مومعلا  یعدم یاضاقت  هب  همکحم  دوش  عقاو  مومعلا  یعدم بیقعت  دروم  وا  صخش  هب  تبسن  تیانج  ای  هحنج  ای  هیلع  یلوم لاوما  هب  هطوبرم  روما  رد  میق  هاگ  ره 
.درک دهاوخ  نیعم  هیلع  یلوم لاوما  ی  هرادا یارب  یرگید  میق 

هدام ١٢۵١
هب حاکن  داقعنا  خیرات  زا  هام  کی  فرظ  رد  ار  بتارم  دیاب  دنک  رهوش  رایتخا  تسا  هدش  نیعم  تمومیق  تمس  هب  هک  هیلع  یلوم ردام  ولو  یرهوش  یب نز  هاگ  ره 

دیدج و میق  نییعت  یاضاقت  نز ، نآ  دیدج  تیعضو  تیاعر  اب  دناوت  یم وا  ی  هدنیامن ای  ناتسداد  تروص  نیا  رد  .دهد  عالطا  وا  ی  هدنیامن ای  دوخ  تماقا  ی  هزوح ناتسداد 
.دنک رظان  مض  ای 

هدام ١٢۵٢
.دنکب ار  وا  لزع  یاضاقت  دناوت  یم مومعلا  یعدم دهدن  عالطا  وا  هدنیامن  ای  مومعلا  یعدم هب  ررقم  تدم  رد  ار  دوخ  جاودزا  میق  رگا  لبق  هدام  دروم  رد 

تمومیق تحت  زا  جورخ  رد  مجنپ –  لصف 
هدام ١٢۵٣

.دوش یم عفترم  تمومیق  هدش ، میق  نییعت  بجوم  هک  یببس  لاوز  زا  سپ 
هدام ١٢۵۴

هیلع یلوم هک  یا  هزوح ناتسداد  طسوت  ای  ًامیقتسم  تسا  نکمم  هماناضاقت  .دیامن  اضاقت  یرگید  عفن  یذ صخش  ره  ای  هیلع  یلوم دوخ  تسا  نکمم  ار  تمومیق  زا  جورخ 
.دوش هداد  هزوح  نامه  صاخ  یندم  هاگداد  هب  وا  ی  هدنیامن ای  دراد  تنوکس  اج  نآ  رد 

هدام ١٢۵۵
همکحم رد  تاقیقحت ، زا  هلصاح  ی  هجیتن قباطم  هدروآ  لمع  هب  همزال  تاقیقحت  تلع ، عفر  هب  تبسن  ًالبق  تسا  فلکم  وا  ی  هدنیامن ای  مومعلا  یعدم لبق  هدام  دروم  رد 

.ددرگ نالعا  دیاب  زین  رجح  عفر  دوش  یم نالعا  هدام ١٢٢۵  قباطم  اه  نآ رجح  هک  یناسک  دروم  رد  .دیامن  هدیقع  راهظا 
هدام ١٢۵۶
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.دوش دیق  روجحم  نآ  مسا  لباقم  رد  هدام ١٢٢۶ و  رد  روکذم  رتفد  رد  دیاب  روجحم  ره  رجح  عفر 
یوعد تابثا  هلدارد  موسدلج 

رارقا رد  لوا –  باتک 
رارقا طیارش  رد  لوا –  باب 

هدام ١٢۵٩
.دوخ ررض  رب  ریغ  یارب  تسا  یقح  هب  رابخا  زا  ترابع  رارقا 

هدام ١٢۶٠
.دیامن نآ  رب  تلالد  هک  یظفل  ره  هب  دوش  یم عقاو  رارقا 

هدام ١٢۶١
.تسا حیحص  دشاب  رارقا  زا  یکاح  ًاحیرص  هک  لال  صخش  ی  هراشا

هدام ١٢۶٢
.تسین رثؤم  هرکم  دصاقریغ و  یگناوید و  لاح  رد  نونجم  ریغص و  رارقا  نیاربانب  دشاب ، راتخم  دصاق و  لقاع و  غلاب و  دیاب  هدننکرارقا 

هدام ١٢۶٣
.تسین رثؤم  یلام  روما  رد  هیفس  رارقا 

هدام ١٢۶۴
.تسین ذفان  ناید  ررض  رب  دوخ  لاوما  هب  تبسن  هتسکشرو  سلفم و  رارقا 

هدام ١٢۶۵
.ددرگ نیعم  وا  سالفا  مدع  ای  سالفا  ات  دوش ، یمن رثا  أشنم  نارگید  قوقح  ظفح  ی  هظحالم هب  دوخ  لاوما  هب  هعجار  روما  رد  یگتسکشرو  سالفا و  یعدم  رارقا 

هدام ١٢۶۶
.دوشب تسا  هدش  رارقا  وا  عفن  هب  هک  هچ  نآ  یاراد  دناوتب  دیاب  نوناق  بسح  رب  نکیل  تسین  طرش  تیلها  هلرقم  رد 

هدام ١٢۶٧
.دوب دهاوخ  رثؤم  وا  ی  هثرو ی  هرابرد یفوتم  عفن  هب  رارقا 

هدام ١٢۶٨
.تسین رثؤم  قلعم  رارقا 

هدام ١٢۶٩
.درادن یرثا  تسین  حیحص  نوناق  بسح  رب  ای  دشابن و  نکمم  ًاتداع  ای  ًالقع  هک  یرما  هب  رارقا 

هدام ١٢٧٠
.دوش دلوتم  هدنز  هک  تسا  رثؤم  یتروص  رد  لمح  یارب  رارقا 

هدام ١٢٧١
.تسا حیحص  نیعم ، رفن  ود  زا  یکی  یارب  رارقا  لثم  دشاب  مولعم  هلمجلا  یف رگا  درادن و  یرثا  رارقا  دشاب  لوهجم  یلک  هب  رگا  هلرقم 

هدام ١٢٧٢
.تشاد دهاوخن  یرثا  وا  قح  رد  روبزم  رارقا  دنک  بیذکت  ار  رارقا  دافم  رگا  نکیل  تسین  طرش  هلرقم  قیدصت  رارقا ، تحص  رد 

هدام ١٢٧٣
دروم رد  رگم  دنک  قیدصت  هدش  رارقا  وا  بسن  هب  هک  یسک  ًایناث  دشاب ، نکمم  نوناق  تداع و  بسح  رب  بسن  ققحت  ًالوا  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  بسن  هب  رارقا 

.دشابن نیب  رد  یعزانم  هک  نآ  طرش  هب  هدش  وا  یدنزرف  رب  رارقا  هک  یریغص 
هدام ١٢٧۴

.تسین رارقا  تحص  عنام  رارقا ، ببس  رد  هلرقم  رقم و  فالتخا 
رارقا راثآ  رد  مود –  باب 

هدام ١٢٧۵
.دوب دهاوخ  دوخ  رارقا  هب  مزلم  دنک  ریغ  یارب  یقح  هب  رارقا  سک  ره 

هدام ١٢٧۶
.تشاد دهاوخن  یرثا  رارقا  نآ  دوش  تباث  مکاح  دزن  رارقا  بذک  رگا 

هدام ١٢٧٧
رارقا یارب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دوش و  یم هدینش  هدوب ، طلغ  ای  هابتشا  رب  ینبم  ای  دساف  وا  رارقا  دنک  اعدا  رقم  رگا  نکیل  تسین  عومسم  رارقا  زا  دعب  راکنا 
هک یمادام  هروکذم  یواعد  نکیل  هدشن ، لوصو  هک  هدوب  هلاوح  ای  دنس  لباقم  رد  هجو  نتفرگ  هب  رارقا  دیوگب  هک  نیا  لثم  دشاب : لوبق  لباق  هک  دنک  رکذ  یرذع  دوخ 

.تسین رارقا  هب  رضم  هدشن  تابثا 
هدام ١٢٧٨

.دشاب هداد  رارق  مزلم  ار  نآ  نوناق  هک  یدروم  رد  رگم  تسین  ذفان  یرگید  قح  رد  تسا و  ذفان  وا  ماقم  مئاق صخش و  نآ  دوخ  هب  تبسن  طقف  سک  ره  رارقا 
هدام ١٢٧٩

ینئارق هلدا و  ای  دشاب و  تابثا  لباق  دوهش  تداهش  هب  یوعد  لصا  هک  درک  تابثا  دوهش  تداهش  هب  ناوت  یم یتروص  رد  ار  همکحم  زا  جراخ  رد  عقاو  یهافش  رارقا 
.دشاب دوجوم  رارقا  عوقو  رب 

هدام ١٢٨٠
.تسا یهافش  رارقا  مکح  رد  یبتک  رارقا 

هدام ١٢٨١
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.تسا یبتک  رارقا  ی  هلزنم هب  تراجت  رتفد  رد  نید  دیق 
هدام ١٢٨٢

زا دیامن و  هدافتسا  رقم  ررض  رب  تسا  وا  عفن  هب  هک  نآ  زا  یتمسق  زا  هدرک  هیزجت  ار  نآ  دناوت  یمن هلرقم  دشاب  یفصو  ای  دیق  هب  دیقم  همکحم  رد  رارقا  عوضوم  رگا 
.دنک رظن  فرص  نآ  رگید  ءزج 

هدام ١٢٨٣
( دوش در  یعدم  هدومن و  یعدم  زا  هجو  ذخا  هب  رارقا  هیلع  یعدم هک  نیا  لثم   ) دنشاب هتشاد  رگیدکی  اب  یمات  طابترا  هک  دشاب  رثالا  فلتخم ءزج  ود  یاراد  رارقا  رگا 

.دش دهاوخ  مادقا  هدام ١٣٣۴  قباطم 
دانسا رد  مود –  باتک 

هدام ١٢٨۴
.دشاب دانتسا  لباق  عافد  ای  یوعد  ماقم  رد  هک  هتشون  ره  زا  تسا  ترابع  دنس 

هدام ١٢٨۵
.تشاد دهاوخ  ار  تداهش  رابتعا  طقف  دوش و  یمن بوسحم  دنس  همانتداهش 

هدام ١٢٨۶
.یداع یمسر و  تسا : عون  ود  رب  دنس 

هدام ١٢٨٧
هدش میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  رباه  نآ تیحالص  دودح  رد  یمسر  نیرومأم  ریاس  دزن  رد  ای  یمسر  دانسا  رتافد  ای  کالما و  دانسا و  تبث  ی  هرادا رد  هک  یدانسا 

.تسا یمسر  دنشاب 
هدام ١٢٨٨

.دشابن نیناوق  فلاخم  هک  تسا  ربتعم  یتروص  رد  دنس  دافم 
هدام ١٢٨٩

.تسا یداع  دانسا  ریاس  هدام ١٢٨٧  رد  هروکذم  دانسا  زا  ریغ 
هدام ١٢٩٠

.دشاب هدرک  حیرصت  نوناق  هک  تسا  یتروص  رد  ثلاث  صاخشا  هب  تبسن  اه  نآ رابتعا  تسا و  ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق ثارو و  نیفرط و  ی  هرابرد یمسر  دانسا 
هدام ١٢٩١

: تسا ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق ثارو و  نیفرط و  ی  هرابرد هتشاد ، ار  یمسر  دانسا  رابتعا  دروم  ود  رد  یداع  دانسا 
؛ دیامن قیدصت  هیلا  بستنم زا  ار  نآ  رودص  تسا  هدش  هماقا  وا  هیلع  رب  دنس  هک  یفرط  رگا  - ١

.تسا هدرک  رهم  ای  اضما  عقاولا  یف هدرک  دیدرت  ای  بیذکت  ار  نآ  هک  یفرط  ار  روبزم  دنس  هک  دوش  تباث  همکحم  رد  هاگ  ره  - ٢
هدام ١٢٩٢

هک دیامن  تباث  ای  دنک  روبزم  دانسا  هب  تیلعج  یاعدا  دناوت  یم فرط  تسین و  عومسم  دیدرت  راکنا و  دراد  ار  یمسر  دنس  رابتعا  هک  یدانسا  ای  یمسر  دانسا  لباقم  رد 
.تسا هداتفا  رابتعا  زا  ینوناق  تاهج  زا  یتهج  هب  روبزم  دانسا 

هدام ١٢٩٣
رد ار  ینوناق  ی  هررقم تابیترت  تیاعر  ای  هتشادن و  ار  دنس  نآ  میظنت  تیحالص  رومأم ، نکیل  هدش  هیهتدانسا  میظنت  یمسر  نیرومأم  زا  یکی  ی  هلیسو هب  دنس  هاگ  ره 

.تسا یداع  دشاب ، فرط  رهم  ای  اضما  یاراد  هک  یتروص  رد  روبزم  دنس  دشاب  هدرکن  دنس  میظنت 
هدام ١٢٩۴

.دنک یمن جراخ  تیمسر  زا  ار  دنس  دریگ  یم قلعت  دانسا  هب  هک  ربمت  قح  هب  هعجار  تاررقم  تیاعر  مدع 
هدام ١٢٩۵

دشاب یم اراد  هدش  میظنت  اج  نآ  رد  هک  یروشک  نیناوق  قباطم  دانسا  نآ  هک  داد  دنهاوخ  ار  یرابتعا  نامه  هجراخ  یاهروشک  رد  هدش  میظنت  دانسا  هب  ناریا  مکاحم 
: هک نیا  رب  طورشم 

؛ دشاب هداتفین  رابتعا  زا  ینوناق  للع  زا  یتلع  هب  هروبزم  دانسا  ًالوا -
؛ دشابن ناریا  ی  هنسح قالخا  ای  یمومع  مظن  هب  طوبرم  نیناوق  اب  فلاخم  اه  نآ دافم  ًایناث -

؛ دسانشب ربتعم  زین  ار  ناریا  رد  هدش  میظنت  دانسا  دوهع ، ای  دوخ  نیناوق  بجوم  هب  هدش ، میظنت  اج  نآ  رد  دانسا  هک  یروشک  ًاثلاث -
دنس هک  دشاب  هدرک  قیدصت  ناریا  رد  روبزم  روشک  یلوسنق  یسایس و  ی  هدنیامن ای  هدش  میظنت  اج  نآ  رد  دنس  هک  یروشک  رد  ناریا  یلوسنق  ای  یسایس  ی  هدنیامن ًاعبار -

.تسا هتفای  میظنت  لحم ، نیناوق  قفاوم 
هدام ١٢٩۶

مکاحم رد  دنس  ندش  لوبق  دشاب ، هدش  قیدصت  ناریا  رد  هجراخ  یلوسنق  ای  یسایس  هدنیامن  طسوت  هب  دوخ  میظنت  لحم  نیناوق  اب  لبق  هدام  رد  روبزم  دانسا  تقفاوم  هاگ  ره 
.دنشاب هدرک  قیدصت  ار  هجراخ  هدنیامن  یاضما  تایالو ، تالایا و  ماکح  نارهت  جراخ  رد  ای  هجراخروما و  ترازو  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  ناریا 

هدام ١٢٩٧
رب طورشم  دوش  یم بوسحم  لیلد  دشاب  هدش  لصاح  یتراجت  تابلاطم  تابساحم و  زا  یوعد  هک  یتروص  رد  رگید  رجات  رب  یرجات  یاوعد  دراوم  رد  یتراجت  رتافد 

.دشاب هدش  میظنت  تراجت  نوناق  قباطم  هروبزم  رتافد  هک  نیا 
هدام ١٢٩٨

نآ هدرک  کیکفت  دناوت  یمن درک  دانتسا  رجات  رتفد  هب  یسک  رگا  نکیل  دوش  لوبق  تاراما  نئارق و  ءزج  تسا  نکمم  طقف  .درادن  تیدنس  رجات  ریغ  لباقم  رد  رجات  رتفد 
.دنک تباث  تسوا  ررضرب  هک  ار  هچ  نآ  یرابتعا  یب هک  نآ  رگم  دنک  در  تسا  وا  ررض  رب  هک  هچ  نآ  لوبق و  تسا  وا  عفن  رب  هک  ار  هچ 

هدام ١٢٩٩
: دوش یمن بوسحم  لیلد  لیذ  ی  هلصفم دراوم  رد  یتراجت  رتفد 
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؛ دراد یگدیشارت  رتفد  ای  دنا  هدرک لخاد  رتفد  هب  یدیدج  قاروا  دوش  للدم  هک  یتروص  رد  - ١
؛ دشاب رتفد  بحاص  عفن  رب  هک  دوش  فشک  یشاشتغا  یبیترت و  یب رتفد  رد  هک  یتقو  - ٢

.دشاب هدش  للدم  همکحم  رد  تاهج  زا  یتهج  هب  ًاقباس  رتفد ، یرابتعا  یب هک  یتقو  - ٣
هدام ١٣٠٠

.دراد تیدنس  وا  ررض  رب  تسین  لیلد  نآ  بحاص  عفن  رب  یتراجت  رتافد  هک  یدراوم  رد 
هدام ١٣٠١

.تسا لیلد  هدننکءاضما  ررض  رب  دشاب  یدنس  ای  هتشون  یور  رد  هک  ییاضما 
هدام ١٣٠٢

دیامن دنس  دافم  زا  یتمسق  ای  مامت  نداتفا  رابتعا  زا  ای  یرابتعا  یب زا  تیاکح  هک  دشاب  یتاجردنم  هدوب  هدننکزاربا  تسد  رد  هک  یدنس  رهظ  ای  هیشاح  ای  لیذ  رد  هاگ  ره 
.دشاب هدش  لطاب  رگید  وحن  ای  ندیشک و  طخ  ی  هلیسو هب  ای  هتشادن و  اضما  خیرات و  هچ  رگا  تسا  بوسحم  ربتعم  هروبزم ، تاجردنم 

هدام ١٣٠٣
تباث همکحم  رد  نآ  نالطب  هک  نآ  ای  دنک و  لوبق  ار  نآ  نالطب  فرط ، ای  هدوب و  فرط  یاضما  هب  یضمم  لبق  هدام  رد  هروکذم  تاجردنم  نالطب  هک  یتروص  رد 

.تسا رثاالب  روبزم  تاجردنم  دوش 
هدام ١٣٠۴

هک دشاب  حرصم  هتشون  رد  هک  یتروص  رد  .تسا  لیلد  هدننکاضما  هیلع  رب  هماندهعت  نآ  دشاب  هدش  هدح  یلع هتشون  رد  هدشن و  هماندهعت  دوخ  رد  یدهعت  یاضما  هاگ  ره 
.تسا طوبرم  هلماعم  ای  دهعت  مادک  هب 

هدام ١٣٠۵
ی هثرو هتشاد و  اه  نآ میظنت  رد  تکرش  هک  یصاخشا  هرابرد  طقف  خیرات  یداع  دانسا  رد  یلو  ثلاث  صاخشا  هیلع  رب  یتح  تسا ، ربتعم  میظنت  خیرات  یمسر ، دانسا  رد 

.تسا ربتعم  هدش  تیصو  وا  عفن  هب  هک  یسک  نانآ و 
تداهش رد  موس –  باتک 

تداهش دراوم  رد  لوا –  باب 
هدام ١٣٠۶
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٣٠٧
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٣٠٨
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٣٠٩

.ددرگ یمن تابثا  تداهش  هب  دشاب  نآ  تاجردنم  ای  دافم  اب  فلاخم  هک  یوعد  هدش ، زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  یدنس  ای  یمسر  دنس  لباقم  رد 
هدام ١٣١٠
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٣١١
.تسا هدش  فذح 
هدام ١٣١٢

: دوب دهاوخن  یراج  لیذ  دراوم  رد  قوف  رد  روکذم  ماکحا 
نییعت رب  تداهش  دشاب و  لوهجم  غلبم  ای  رادقم  یلو  هدوب  دوجوم  یوعد  لصا  رب  یلیلد  هک  نیا  لثم  دشاب  لیلد  لیمکت  ای  تیوقت  یارب  دهاش  ی  هماقا هک  یدراوم  رد  - ١

، ددرگ هماقا  غلبم  ای  رادقم 
لیصحت هدرپس و  یرگید  هب  ار  دوخ  لام  یسک  هک  یتشک  قرغ  هلزلز و  لیس و  قیرح و  لیبق  زا  تسین  نکمم  دنس  نتفرگ  یا ، هثداح ی  هطساو هب  هک  یدراوم  رد  - ٢

، تسین نکمم  عقوم  نآ  رد  لام  بحاص  یارب  دنس 
دنراپس یم اه  هاگشیامن اهارسناوراک و  اه و  هناخهوهق اه و  هناخنامهم رد  صاخشا  هک  یلاوما  لثم  دشاب  یمن لومعم  دنس  لیصحت  ًاتداع  هک  یتادهعت  ی  هیلک هب  تبسن  - ٣
هچ رگا  هدش  دهعت  نآ  وحن  هعطاقم و  هب  هک  ییاهراک  لثم  تسین  لومعم  دنس  لیصحت  ًاتداع  نآ  یارب  هک  یتادهعت  ماجنا  نینچمه  هلباق ، ابطا و  ی  همحزلا قح لثم  و 

، دشاب دنس  بجوم  هب  دهعت  لصا 
، دشاب هدش  فلت  ای  دوقفم  هرظتنمریغ  ثداوح  ی  هطساو هب  دنس  هک  یتروص  رد  - ۴

.دشابن تاعاقیا  دوقع و  رد  لخاد  هک  یرگید  روما  یرهق و  نامض  دراوم  رد  - ۵
هدام ١٣١٣

.تسا طرش  دلوم  تراهط  نامیا و  تلادع ، لقع ، غولب ، دهاش ، رد 
.دوش زارحا  هاگداد  یارب  یعرش  قرط  زا  یکی  اب  دیاب  دهاش  تلادع  هرصبت ١ :

هتفریذپ دنهد  رارق  دوخ  لغش  ار  یدکت  هک  یناسک  تداهش  زین  دشاب و  هتشاد  یوعد  در  قح  ای  تعفنم  ای  نیع  تروص  هب  یصخش  عفن  هک  یسک  تداهش  هرصبت ٢ :
.دوش یمن

هدام ١٣١٣
( ررکم )

.دیدرگ فذح  نآ  هرصبت  و 
هدام ١٣١۴

ار لافطا  لیبق  نیا  تداهش  نوناق  هک  یدراوم  رد  رگم  دومن  عامتسا  عالطا  دیزم  یارب  تسا  نکمم  طقف  دنا  هدیسرن مامت  لاس  هدزناپ  نس  هب  هک  ار  یلافطا  تداهش 
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.دشاب هتخانش  ربتعم 
تداهش طیارش  رد  مود –  باب 

هدام ١٣١۵
.دیدرت کش و  روط  هب  هن  دشاب  نیقی  عطق و  یور  زا  دیاب  تداهش 

هدام ١٣١۶
.درادن یررض  دشاب  اعدا  زا  رتمک  ای  قفاوم  ینعم  رد  فلاخم و  ظفل ، رد  رگا  یلو  دشاب  یوعد  اب  قباطم  دیاب  تداهش 

هدام ١٣١٧
هب ینقیتم  ردق  اه  نآ تاراهظا  دافم  زا  هک  یتروص  رد  رگم  دوب  دهاوخن  رثا  لباق  دنهد  تداهش  فالتخا  هب  دوهش  رگا  نیاربانب  دشاب ، دحتم  ًادافم  دیاب  دوهش  تداهش 

.دیآ تسد 
هدام ١٣١٨

.درادن یلاکشا  دشابن  تداهش  عوضوم  رد  فالتخا  بجوم  رگا  رما  تایصوصخ  رد  دوهش  فالتخا 
هدام ١٣١٩

.دوش یمن هداد  رثا  بیترت  وا  تداهش  هب  تسا  هداد  تداهش  عقاو  فالخ  رب  دوش  مولعم  ای  دنک  عوجر  دوخ  تداهش  زا  دهاش  هک  یتروص  رد 
هدام ١٣٢٠

.دوش رضاح  دناوتن  هریغ  سبح و  رفس و  یرامیب و  لثم  یرگید  عنام  ی  هطساو هب  ای  هتفای  تافو  لصا ، دهاش  هک  تسا  عومسم  یتروص  رد  تداهش  رب  تداهش 
تاراما رد  مراهچ –  باتک 

هدام ١٣٢١
.دوش یم هتخانش  یرما  رب  لیلد  یضاق  رظن  رد  ای  نوناق  مکح  هب  هک  تسا  یلاوحا  عاضوا و  زا  ترابع  هراما 

هدام ١٣٢٢
١١۵٨ و ١١۵٩ و داوم ٣۵ و ١٠٩ و١١٠ –  لیبق  زا  نوناق  نیا  رد  روکذم  تاراما  لثم  هداد : رارق  یرما  رب  لیلد  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  یتاراما  ینوناق  تاراما 

.رگید نیناوق  رد  هحرصم  تاراما  ریاس  اه و  نآ ریغ 
هدام ١٣٢٣

.دشاب دوجوم  نآ  فالخ  رب  لیلد  هک  نآ  رگم  تسا  ربتعم  تسین ) تابثا  لباق  دوهش  تداهش  هب  هک  دشاب  یواعد  زا  هچ  رگا   ) یواعد ی  هیلک رد  ینوناق  تاراما 
هدام ١٣٢۴

تابثا لباق  دوهش  تداهش  هب  اوعد  هک  تسا  دانتسا  لباق  یتروص  رد  دروم و  صوصخ  رد  یلاوحا  عاضوا و  زا  تسا  ترابع  هدش  راذگاو  یضاق  رظن  هب  هک  یتاراما 
.دنک لیمکت  ار  رگید  ی  هلدا ای  دشاب 

مسق رد  مجنپ –  باتک 
هدام ١٣٢۵

.دیامن وا  مسق  هب  طونم  تسا  هیلع  یعدم راکنا  دروم  هک  ار  دوخ  یوعد  هب  مکح  دناوت  یم یعدم  تسا  تابثا  لباق  دوهش  تداهش  هب  هک  یواعد  رد 
هدام ١٣٢۶

.دنک یعدم  مسق  هب  طونم  ار  یوعد  هب  مکح  دشاب  نآ  وحن  ای  دهعت  ای  نید  طوقس  یعدم  هک  یتروص  رد  دناوت  یم زین  هیلع  یعدم قوف  هدام  دراوم  رد 
هدام ١٣٢٧

.دشاب فرط  نآ  صخش  هب  بستنم  اوعد  عوضوم  ای  لمع  هک  دیامن  رگید  فرط  زا  مسق  یاضاقت  دناوت  یم یتروص  رد  لبق  هدام  ود  دروم  رد  هیلع  یعدم ای  یعدم 
هب هک  یمادام  مه  نآ  اه  نآ صخش  زا  هرداص  لامعا  هب  تبسن  رگم  درک  هجوتم  میق  ای  یصو  ای  یلو  رب  ار  مسق  ناوت  یمن نونجم  ریغص و  رب  یواعد  رد  نیاربانب 

.دشاب فرط  کی  هب  بستنم  رما ، هک  یدراوم  هیلک  رد  تسا  نینچمه  دنتسه و  یقاب  تمومیق  ای  تیاصو  ای  تیالو 
هدام ١٣٢٨

دنک و دای  مسق  هن  رگا ، دنک و  در  رگید  فرط  هب  ار  مسق  ای  دیامن  دای  مسق  دیاب  ای  دنکن  تابثا  ار  فرط  یوعد  نالطب  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  وا  هجوتم  مسق  هک  یسک 
.ددرگ یم موکحم  تسا  هدش  نآ  یارب  مسق  یاضاقت  هک  ییاعدا  هب  تبسن  هیلع  یعدم مکاح ، مکح  هب  یعدم  دنگوس  اب  دیامن  در  رگید  فرط  هب  ار  نآ  هن 

هدام ١٣٢٨
ای دوش  دای  یبهذم  صاخ  تافیرشت  اب  مسق  هک  دراد  ررقم  رثؤم  لاوحا  عاضوا و  نیفرط و  تیصخش  یوعد و  عوضوم  تیمها  هب  رظن  دناوت  یم هاگداد  ررکم – ) )

.دیامن ظیلغت  یرگید  وحن  هب  ار  نآ 
.دوش یمن بوسحم  لکان  دروخب ، مسق  دنکن و  لوبق  ار  طیلغت  هدش  هجوتم  وا  هب  مسق  هک  یسک  هچ  نانچ  هرصبت :

هدام ١٣٢٩
.دشاب ذفان  شرارقا  دنک  رارقا  رگا  هک  ددرگ  یم هجوتم  یسک  هب  مسق 

هدام ١٣٣٠
.دنک دای  مسق  لکوم  یاج  هب  دناوت  یمن لیکو  تسین و  لیکوت  لباق  ندرکدای  مسق  نکیل  دهد  مسق  ار  فرط  دناوت  یم یوعد  رد  لیکو  تسا و  لیکوت  لباق  مسق  یاضاقت 

هدام ١٣٣١
.دش دهاوخن  هتفریذپ  فرط  زا  دشاب  مسق  اب  یفانم  هک  یراهظا  هنوگ  چیه  تسا و  اوعد  عطاق  مسق ،

هدام ١٣٣٢
.تسا رثؤم  اه ، نآ ماقم  مئاق دنا و  هدوب یوعد  فرط  هک  یصاخشا  هب  تبسن  طقف  مسق 

هدام ١٣٣٣
.دنک دای  مسق  دوخ  قح  یاقب  رب  هک  دهاوخب  یعدم  زا  دناوت  یم مکاح  دشابن  تباث  مکاح  رظن  رد  نآ  یاقب  هدش و  تباث  قح  لصا  هک  یتروص  رد  یفوتم  رب  یاوعد  رد 

.دنک در  هیلع  یعدم  هب  ار  مسق  دناوت  یمن تسا  هدش  مسق  هبلاطم  وا  زا  هک  یسک  دروم  نیا  رد 
.دوب دهاوخن  یراج  تسا  یمسر  دنس  اوعد  کردم  هک  یدروم  رد  هدام  نیا  مکح 
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هدام ١٣٣۴
یاوعد کردم  هک  نیا  رگم  .دنک  مسق  یاضاقت  لباقم  فرط  زا  تسوا  یاعدا  دروم  هک  هچ  نآ  هب  تبسن  دناوت  یم تسا  هدرک  رارقا  هک  یسک  هدام ١٢٨٣  دروم  رد 

.تسا هدش  زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  دشاب  یدنس  ای  یمسر  دنس  یعدم ،
هدام ١٣٣۵

تروص نیا  رد  دشاب ، هدشن  تباث  تاراما ، ای  دانسا  یانبم  رب  یضاق  ملع  ای  تداهش  ای  رارقا  بجوم  هب  مکاح  دزن  یندم  یاوعد  هک  تسا  نکمم  یتقو  مسق  هب  لسوت 
.دیامن وا  مسق  هب  طونم  تسا ، هیلع  یعدم راکنا  دروم  هک  ار  دوخ  یاوعد  هب  مکح  دناوت  یم یعدم 
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