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  یلاعت همساب

 یکشزپ نادند هدکشناد یمومع ییوجشناد گنیروتنم رتفد همان ساسا

 نارهت یکشزپ مولع هاگشناد 

 

 هک تسا نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپنادند هدکشناد شزومآ هعسوت رتفد زا ییا هعومجم ریز گنیروتنم رتفد

 تیMح هطیح و تسا هتفرگ لکش یمومع یکشزپ نادند هرود رد نانآ زا ینابیتشپ و نایوجشناد ییMنهار فده اب

   .دریگیمرب رد ار یعMتجا - یحور و یلیصحت

 

   :تسا ریز حرش هب گنیروتنم همانرب ناکرا

 گنیروتنم رتفد ریدم .1

  گنیروتنم رتفد ییوجشناد هورگراک .2

 گنیروتنم رتفد ییوجشناد ریبد .3

 اه روتنم .4

 ینیلاب روتنم •

  ینیلاب شیپ روتنم •

 هیاپ مولع روتنم •

 اه یتنم .5

 

 گنیروتنم رتفد ریدم

 

 رب ار گنیروتنم رتفد تیلوئسم هک تسا نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ نادند هدکشناد یملع تایه وضع گنیروتنم رتفد ریدم

 نادند هدکشناد یملع تایه اضعا نایم زا ار ییاه هنیزگ گنیروتنم رتفد ییوجشناد هورگراک ،رتفد تیریدم یدصت یارب .دراد هدهع

 نادند هدکشناد شزومآ هعسوت رتفد لوئسم هب دنشاب یعMتجا یگنهرف روما ماجنا هب دنم هقالع هک نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ

 هب یکشزپ نادند هدکشناد سییر مکح و یشزومآ تنواعم دییات اب و شزومآ هعسوت رتفد لوئسم داهنشیپ هب و دننکیم یفرعم یکشزپ

  .ددرگ یم بوصنم لاس ود تدم

 

 :فیاظو

  لاس کی تدم هب اهروتنم باصتنا مکح رودص.۱

 یرتفد نورد و یرتفد نورب لیبق زا گنیروتنم یاه هاگراک یرازگرب یگنهMه.۲

 لاس کی تدم هب شزومآ هعسوت رتفد لوئسم هب ییوجشناد ریبد یفرعم.۳

 لاس کی تدy اهروتنم نایم زا گنیروتنم ییوجشناد هورگراک یاضعا باصتنا و باختنا.۴

  )راب کی هناهام احیجرت یلو مرت رد راب ود لقادح( اه روتنم اب بترم تاسلج یرازگرب.۴

 گنیروتنم رتفد ییوجشناد هورگراک اب یگنهMه و هدکشناد گنیروتنم هورگراک تاسلج رد تکرش.۵

 رواشم دیتاسا و اه روتنم طابترا یرارقرب.۶
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 دورولادیدج نایوجشناد یارب هفراعم تاسلج یرازگرب.۷

  گنیروتنم رتفد زاین دروم عبانم نیمات تهج رد شالت.۸

 

 گنیروتنم ییوجشناد هورگراک

 

 هیاپ مولع روتنم کی و ینیلاب شیپ روتنم ود ،ینیلاب روتنم هس ،گنیروتنم رتفد ییوجشناد ریبد لماش گنیروتنم ییوجشناد هورگراک

 تیوضع یاضاقت هنابلطواد تروص هب هک ییاه روتنم نیب زا .دنتسه )هیاپ مولع نایوجشناد زا رفن  کی هیاپ مولع روتنم دوبن تروص رد(

  .دنوش یم بوصنم لاس کی تدم هب و هدش باختنا گنیروتنم رتفد ریدم طسوت گنیروتنم ییوجشناد هورگراک یاضعا دنا هدرک

 

 :فیاظو

 مولع هاگشناد یکشزپ نادند نایوجشناد یعMتجا-یحور و یلیصحت یالتعا یاتسار رد گنیروتنم یاه همانرب یارجا و یحارط .۱

  :لماش نارهت یکشزپ

  وگلا یاه لیمیا نیودت و یگنهMه •

  رواشم داتسا تاسلج یارب یگنهMه •

  اهروتنم نیب تاسلج یارب یگنهMه •

  دیدج یلیصحت لاس یارب گنیروتنم حرط یحارط •

  یکشزپ نادند نایوجشناد یارب گنیروتنم حرط یفرعم •

  حرط عورش زا لبق دیدج یاه روتنم شزومآ •

  اه روتنم یلوط یاه شزومآ •

  یلیصحت لاس ره یادتبا رد یتنم-روتنم ندرک گنهMه •

  اه روتنم زا یلاسرا یاه شرازگ یروآ عمج •

  گنیروتنم ی همانرب یبایشزرا و شیاپ .۲

  گنیروتنم همانرب تیفیک رمتسم اقترا یارب شالت .۳

  یکشزپ نادند هدکشناد EDO ریدم هب دعب یاه هرود یارب گنیروتنم رتفد تیریدم یاه هنیزگ یفرعم .۴

  گنیروتنم رتفد اب طبترم یلک یاه مرف ی هیهت .۵

 

 گنیروتنم رتفد ییوجشناد ریبد

 

 .دشاب یم روتنم شقن رد تیلاعف هقباس یاراد هک تسا هاگشناد رد لیصحت هب لغاش یکشزپ نادند نایوجشناد زا یکی ییوجشناد ریبد

 ،دییات تروصرد و هدش یفرعم گنیروتنم رتفد ریدم هب گنیروتنم ییوجشناد هورگراک نایوجشناد طسوت گنیروتنم رتفد ییوجشناد ریبد

  .دوش یم بوصنم لاس کی تدم هب یکشزپ نادند هدکشناد یمومع یشزومآ نواعم طسوت

 

  فیاظو

 یکشزپ نادند هدکشناد گنیروتنم ییوجشناد هورگراک اضعا فیاظو میسقت و یگنهMه.۱

   یکشزپ نادند هدکشناد گنیروتنم ییوجشناد هورگراک یاضعا نیب تاسلج یگنهMه.۲

 یکشزپ نادند هدکشناد گنیروتنم ییوجشناد هورگراک شرازگ هیارا و یریگیپ.۳

 اهروتنم زاین دروم یاه هاگراک یزیر همانرب و یجنس زاین .۴
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 اه یتنم زاین دروم یاه هاگراک یزیر همانرب و یجنس زاین .۵

 

 اه روتنم

 

 یبایزرا تهج هک تسا نارهت یکشزپ مولع هاگشناد رد لیصحت هب لغاش مجنپ لاس ات مود لاس یکشزپ نادند بلطواد یوجشناد روتنم

 .دوش یم بوصنم گنیروتنم رتفد ریدم قیرط زا لاس کی تدم هب و هدید شزومآ نایوجشناد یعMتجا-یحور و یلیصحت ینابیتشپ و

 یفرعم مکح تفایرد تهج گنیروتنم رتفد ریدم هب و هدش بذج یکشزپ نادند هدکشناد گنیروتنم ییوجشناد هورگراک طسوت اه روتنم

  .دندرگ یم

 :تسا ریز داروم لماش اه روتنم باختنا یاه رایعم

  نارهت یکشزپ مولع هاگشناد رد لیصحت هب لغاش مجنپ لاس ات مود لاس یکشزپ نادند یوجشناد .۱

 یشزومآ یعMتجا یگنهرف روما ماجنا هب دنم هقالع.۲

  یکشزپ نادند هفرح و هتشر هب تبسن دهعت و هزیگنا یاراد.۳

  هاگشناد رد یمرت یطورشم هقباس مدع.۴

  یطابضنا هنیشیپ ءوس دوجو مدع.۵

  لوبق لباق لدعم یاراد.۶

 

 :فیاظو

 گنیروتنم رتفد طسوت هدش مالعا یلاوت اب قباطم هدش نییعت یاه یتنم اب حرط عورش زا یلیصحت لاسکی یط رد موادم طابترا.۱

 )راب کی هناهام لقادح(

  گنیروتنم رتفد طسوت هدش مالعا لمعلاروتسد قبط یتنم-روتنم طابترا ره یارب گنیروتنم رتفد هب یبتک شرازگ هئارا.۲

  گنیروتنم رتفد طسوت هدش مالعا لمعلا روتسد ساسا رب یلیصحت مرت ره یاهتنا رد یتنم ریس شرازگ هئارا.۳

  اه روتنم نیب تاسلج رد تکرش.۴

  اه روتنم یشزومآ یاه همانرب رد تکرش.۵

 

 اه یتنم

 

 و دننک یم مان تبث گنیروتنم حرط رد تیوضع تهج هنابلطواد تروص هب هک نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ نادند نایوجشناد

 یاه روتنم اب طابترا رد یعMتجا-یحور و یلیصحت هنیمز رد ینابیتشپ و �فرگ ییMنهار تهج یمومع یکشزپ نادند هرود یط رد

 یسیون مسا مان تبث مرف قیرط زا حرط یفرعم زا دعب هنابلطواد تروص هب اه یتنم .دنریگ یم رارق گنیروتنم رتفد طسوت هدش یفرعم

  .دنوش یم باختنا اه روتنم دادعت اب بسانتم اه یتنم ،گنیروتنم رتفد طسوت هیلوا تاعالطا یسررب زا دعب .دننک یم

 

 هدهع رب ریبد تیحالص طیارش موادت زارحا و گنیروتنم ییوجشناد هورگراک ی هدهع رب اه روتنم تیحالص طیارش موادت زارحا - هرصبت

  .دشاب یم گنیروتنم رتفد ریدم

 

 


