
 NARHET NI ESPALLOC GNIDLIUB OCSALP EHT  

 نارهت رد وكسالپ نامتخاس نتخير ورف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتامدقم يبايزرا

 7102  هيروف 02



 

STCETIHCRA  & SREENIGNE  ROF  11/9  HTURT  

 وكسالپ نامتخاس نتخير ورف و راجفنا ، يزوس شتآ ي هثداح
 يارب هك دوب يلم يا هعجاف نارهت رد 7102 هيوناژ 91 رد
  .دومن دهاوخ رثاتم ار ناريا لاس نايلاس

 ناج هثداح نيا رد نادنورهش زا رفن 01 و ناشن شتآ 61
 ، يناسنا تافلت نازيم نيا رب هوالع .1دنداد تسد زا ار دوخ
 ناشلاوما مامت اي رتشيب كاشوپ يديلوت و هزاغم 005 رب غلاب
 رهش و دندش راكيب راك زا رگراك 0003 دودح ، تفر نيب زا
 تسد زا ار دوخ يزلف ي هبترمدنلب ي هزاس نيتسخن نارهت
  2.داد

 11 ي هثداح باي تقيقح ي هتيمك و نيسدنهم و نارامعم
 يم لماش ار سدنهمو رامعم رفن 0572 زا شيب هك ربماتپس
 بيرخت دروم رد تقيقح نتفاي تهج هك تسا ينامزاس ،دوش
 ليكشت 1002 ربماتپس 11 رد يناهج تراجت زكرم ياهجرب

 نتخيرورف زا ييويديو ريواصترورم قبطرب .تسا هدش
 رد بسانمان يگدزباتش ي هدهاشم و وكسالپ نامتخاس
 ات ميتسناد دوخ يقالخا ي هفيظو ، هثداح تلع نييعت
  .ميربب راكب زين دروم نيا رد ار دوخ ي هبرجت

 رد ناريا مدرم هب كمك شرازگ نيا ي هيهت زا فده نياربانب
  .دشاب يم زيگنا مغ ي هثداح نيا تلع فشك

  :ناگدنروآدرگ

  لجنا دنالور

  موماب ليناد

  رلدناچ ديويد

  يتوبمازسا ينوت

  رتلاو دت

  )قيقحت مجرتم( يديس فسوي
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 تعاس دودح رد وكسالپ ي هقبط 51 نامتخاس ، 7102 هيوناژ 91 خيرات رد
 هزرابم تعاس 3 دودح زا سپ .دش قيرح ي همعط يلحم تقو هب حبص 00:8
 ار قيرح هك دوب دقتعم نارهت يناشن شتآ نامزاس ، قيرح اب ريگ سفن ي

 يرس كي شرازگ قبط حبص 02:11 تعاس دودح رد سپس .تسا هدرك افطا
 راجفنا زا هقيقد دنچ ضرع رد .تسويپ عوقوب نامتخاس لخاد رد تاراجفنا
  .تخيرورف الماك هيناث 51 تدم فرظ نامتخاس ،لوا ي هدش شرازگ

 اه هيصوت و فادها  1.1

 اب طبترم ناگمه سرتسد رد تاعالطا ليلحت و هيزجت ، شرازگ نيا زا فده
 كي ي هئارا و  وكسالپ نامتخاس نتخيرورف و راجفنا ، يزوس شتآ ي هثداح
 تهج هدش نييعت ناسانشراك هك يا هيضرف نيرت لمتحم ناونع هب داهنشيپ
 دشاب يم  ، دننك لابند دياب نامتخاس نتخيرورف تلع يسررب

 و نارامعم ، هثداح نيا عوقو زا سپ زور كي ، 7102 هيوناژ 02 خيرات رد
 3دندرك رداص يا هينايب ربماتپس 11 باي تقيقح ي هيتيمك وضع نيسدنهم
 سيئر زا و دنداد رادشه يريگ هجيتن رد يگدزباتش هنوگره زا نآ رد هك
 يريگراكب لامتحا ات دنتساوخ ناريا مدرم و يناريا تاماقم ، يناحور روهمج
  .دنيامن يسررب ار هرجفنم داوم

 ، ميدرك زيلانآ و يروآدرگ هتشذگ هام لوط رد هك يتاعالطا ي هياپ رب
 هك مينك هيصوت ميناوت يم نانيمطا زا ييالاب ي هجرد اب نونكا مه
 و هرجفنم داوم زا يبيكرت لماش هدش لرتنك بيرخت ، ناسانشراك
 نامتخاس بيرخت يارب هيضرف نيرت لمتحم ناونع هب ار از شتآ
 .دنريگب رظن رد دياب ، وكسالپ
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  129APFN زا طبترم ياه شخب
  يتامدقم يژولدتم : 4 لصف

 راك يزوس شتآ و راجفنا دروم رد يسررب .قيرح تلع يسررب تيهام  4.1
 تاعالطا يروآدرگ .دشاب يم شناد و تامولعم ، يروآ نف ،تراهم لماش هك تسيا هديچيپ
 يرگن شيپ هب شيارگ نودب و هناقداص ، تيعقاو ساسا رب عياقو نيا ليلحت رب هوالع ، يعقاو
 اي راجفنا كي يسررب يارب بسانم يژولدتم .دريگ تروص دياب بصعت اي و ضرف شيپ ،

 ، يگنوگچ .دشاب يم تلع يسررب سپس و نآ نوناك و هشير زارحا و نييعت ادتبا رد ، قيرح
 هارمهب اه هدننك ديسكا و تخوس ، قارتحا عبنم ي هدننك نيمات  ياه نامزاس اي طيارش
  .دوش يسررب دياب رگيدكي

  يملع دتم و اه شور اب يزوس شتآ يسررب نداد دنويپ 3.4

 هتفريذپ يملع و يسدنهم ياهدنيآرف يارب يا هنيمز هك تسا يقيقحت لوصا يملع دتم
 يم ماجنا ريز لحارم يريگراكب اب دتم نيا .دهديم لكش ار يزوس شتآ يسررب لماش هدش
  .ددرگ

  اهزاين صيخشت 1.3.4

  هلاسم فيرعت 2.3.4

  تاعالطا يروآدرگ 3.3.4

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قيرح يسررب يارب تسيئامنهار 129APFN .تسا هدش رشتنم هدحتم تالايا 
  .هدحتم تلايا رد تاراجفنا و اه

129APFN تيلوئسم هك تسا هديدرگ يحارط دارفا هب تدعاسم روظنم هب 
 ، هشير دروم رد رظن ي هئارا ، يراجفنا ثداوح و اه قيرح ليلحت و يسررب
 رثا رب هك يتامدص و تراسخ و يثداوح نينچ زا يريگشيپ اي تيلوئسم ، تلع
 ددرگيمن ققحم رما نيا .دوب دنهاوخ راد هدهع ار دنام دهاوخ اجب ثداوح نيا
 هچ هك نيا ندومن صخشم اي كيتامتسيس يراك بوچراهچ كي داجيا اب رگم
 لصف نيا انمض .دريگ رارق هدافتسا دروم دناوت يم زيلانآ و قيرح يسررب شور
 و اه قرح يسررب هب كمك تهج صاخ ياه شور لماش 129APFN زا
 دياب اما هدوبن هابتشا اموزل اهشور نيا زا فارحنا لاحرهب .دشاب يم زين تاراجفنا
  .دشاب ريذپ هيجوت

 هثداح يسررب يمسر روط هب ربماتپس 11 باي تقيقح ي هتيمك هكنيا ليلدب
 ، تسا هتشادن يسرتسد هثداح ي هنحص هب و هدوبن راد هدهع ار وكسالپ ي

 .تسا هتفرگن رارق هدافتسا دروم شرازگ نيا رد 129APFN بلاطم زا يرايسب
 يم هك تسا هدش عوجر 129APFN زا يياهشخب هب شرازگ نيا رد لاحرهب
 راكب ،تسا سرتسد رد يمومع روطب هك يتاعالطا ليلحتو هيزجت رد دناوت
 ناريا رد ناسانشراك اب هك 129APFN زا يياهشخب نينچمه .دوش هتفرگ
 تسا هدش زيامتم ، دنك يم اديپ يرتشيب طابترا

 ،تسا هدش زاغآ حبص 00:8 تعاس رد هك يقيرح ، ييويرانس نينچ ساسارب
 يزوس شتآ نآ ي هجيتن رد نامتخاس هك يزاس رهاظ روظنم هب و ادمع
  .تسا هديدرگ داجيا ،  هتخيرورف

 هك يملع ياهشور ندرك لابند رد دياب يا هيضرف نينچ داهنشيپ تروص رد
 اب هدش داجيا ياه قيرح( 42 لصفو )تاراجفنا( 32 لصف 129APFN رد
 تروص يناوارف تقد ،تسا هدمآ 201 شخب رد همادا رد و )از شتآ داوم
 ياهشور يريگراكب رب هوالع ، يناياپ ي هيضرف كي هب نديسر زا لبق .دريگ
  .ددرگ هبحاصم زين لحم رد رضاح دارفا اب دياب قوف

 عمج لوغشم ناسانشراك هكيماگنه رد تسا نيا ام ي هيصوت نينچمه
 يبيكرت اي يفداصت تاراجفنا اي اه قيرح ،دنتسه تاعالطا ليلحت و يروآ
 هك تقيقح نيا ، يملع رظن هطقنزا .دوش هدرامش لمتحم ريغ ديابن ود نيازا

 هب دناوت يمن هداتفا قافتا لماك نتخيرورف كي سپس و هداد خر قيرح
  .ديآ رامشب قيرح ي هطساوب يگتخيرورف تهج يفاك تلع كي يياهنت

 129APFN يريگراكب  2.1

 رب شرازگ نيا ، رت هدرتسگ تالامتحا اب و بسانم يشرازگ ي هئارا تهج
 قيرح للع يسررب يارب ييامنهار ( 129APFN رد هدش جرد لوصا ساسا
 قيرح زا تظافح يلم نمجنا طسوت هك ديدرگ دهاوخ ميظنت ) تاراجفنا و
 يسررب يارب تسيئامنهار 129APFN .تسا هدش رشتنم هدحتم تالايا

  .هدحتم تلايا رد تاراجفنا و اه قيرح

 

  تاعالطا ليلحت 4.3.4

  ) )evitcudni(  يجاتنتسا لالدتسا ( هيضرف كي نتخاس 5.3.4

  ) )evitcuded( ييارقتسا لالدتسا( هيضرف نيا شيامزآ 6.3.4

  يزاس هيضرف شيپ زا بانتجا 7.3.4

 يقطنم روط هب دناوت يمن يملع ي هيضرف چيه ،تسا هدشن يروآ عمج تاعالطا هكينامز ات
 طسوت اه يزوس شتآ و راجفنا ثداوح دروم رد اه يسررب مامت . دوش شيامزآ اي هتفرگ لكش
 هب يملع شور يريگراكب هكينامز ات دوش هدوميپ يزاس هيضرف شيپ نودب دياب سانشراك
  .درك يفن ار نآ ناوتن مه قيقد ياه شيامزآ اب هك دوش جتنم يشيامزآ لباق ياه هيضرف

 رد هك تسا يهجوم ي هديدپ كي هلاسم نيا .اه ينيب شيپ هب شيارگ 8.3.4
 هب ، طبترم تاعالطا مامت يسررب و ندومزآ نودب سانشراك هكينامز دهد يم خر يملع ليلحت
 مامت ندومزآ و يروآ عمج ياج هب سانشراك .دباي يم تسد دعوم زا شيپ يريگ هجيتن كي
 ، يملع ءاكتا لباق ي هجيتن كي هب نديسر يارب شيارگ نودب و يقطنم ي هويش هب تاعالطا
 هجيتن اتياهن و اه ليلحت ، يسررب دنيآرف ات هدومن دعوم زا شيپ تاميمصت يريگراكب هب مادقا
 هب شيارگ " ندرك دراو .ديامن هتكيد ، تسين لوبق لباق يملع رظن زا هك يشور هب ار يريگ
 يريگ هجيتن نيا هك دوش يم يتاعالطا زا هتسد نآ زا هدافتسا ثعاب اه يسررب رد " ينيب شيپ
 يم يتاعالطا ندرك در اي و ريبعت ءوس ببس بلغا و ديامن ينابيتشپ ار هتفرگ لكش لبق زا
 هك دوش يم هداد رادشه ًادكوم ناسانشراك هب .ديامن يمن ينابيتشپ ار يلصا ي هيرظن هك ددرگ
  .دنزرو بانتجا يملع دتم زا بسانم ي هدافتسا رد " ينيب شيپ هب شيارگ" زا
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 . دنشاب راگزاس هباشم يتاعالطا اب تسا نكمم نوگانوگ ياه هيضرف .دييات هب شيارگ 9-3-4
 هيضرف شيامزآ دياب )هيضرف بيذكت ( اه هيضرف در تهج ديرب يم هرهب يملع دتم زا هك ينامز
 رد شالت ، نآ ياج هب سانشراك هك دهد يم خر ينامز "دييات هب شيارگ" ،ددرگ يحارط اه
 اي نيزگياج ياه هيضرف يسررب رد تسكش ببس دناوت يم رما نيا .ديامن يم اه هيضرف تابثا
 يم ينامز اهنت و ددرگ بسانم يبايزرا كي نودب ضقانتم رهاظ هب تاعالطا نتفرگن رظن رد
 اب هيضرف نآ ندرك در تهج قيقد تاشيامزآ هك تسا لوبق لباق هيضرف كي تفگ ناوت

  .دوش هجاوم تسكش

  

  : قيرح يسررب يتامدقم شور 4.4

  .دشاب ريز لحارم لماش دياب قيرح و يراجفنا ثداوح رثكا رد يملع شور زا يريگ هرهب

  

   تيرومام لوصو  1.4.4

   يسررب تهج يگدامآ  2.4.4

  يسررب دنيآرف تياده  3.4.4

 اي رتشيب تاشيامزآ يبايزرا تهح دنمشزرا يكيزيف كرادم .كرادم ظفح و يروآدرگ  4.4.4
 و يروآ عمج بسانم روط هب و هدش يدنب لياف ، هدش هداد صيخشت دياب هاگداد هب هئارا
  .ددرگ تظفاحم

 ياهشور زا هدافتسا اب سرتسد رد و هدش يروآ عمج تاعالطا مامت .هثداح ليلحت  5.4.4
  .دوش عقاو ليلحتو هيزجت دروم دياب يملع

 ميسرت اه هيضرف شيامزآ هجيتن رد هك دنتسه يياهن ياه هيضرف  .اه يريگ هجيتن 6.4.4
  .دنا هدش

  زوسزاگ ياه متسيس اب نامتخاس :01 لصف

 ، يرابنا ، ينوكسم ياه نامتخاس رثكا ابيرقت اي مامت رد زوسزاگ ياه متسيس  .همدقم 1.01
 شيامرگ ، يطيحم هافر يارب لوادتم روط هب اه متسيس نيا .دوش يم تفاي يتعنص اي يراجت
 يم نينچمه اه متسيس نيا .دننك يم مهارف تخوس ، ديلوت ياهدنيآرف و زپ و تخپ ، بآ
  .دنشاب زين اه نامتخاس نيا رد تاراجفنا و اه يزوس شتآ يارب تخوس عبنم دنناوت

 عيام يتفن زاگ ، يعيبط زاگ لماش فيرعت هب انب يتخوس ياهزاگ  .يتخوس ياهزاگ  2.01
 ، اهزاگ نيا طولخم و هدش يروآرف ياهزاگ ، عيام يتفنزاگ و اوه طولخم ، راخب زاف رد اهنت هدش
 كي زا لاعتشا لباق ياه هفلوم اي ينتخوس ياهزاگ اب ، لاعتشا ي هدودحم رد زاگ و اوه طولخم
 جيار روطب هك ينتخوس ياهزاگ.تسا هديدرگ لدب عيزوت لباق يراجت يلوصحم هب هك طولخم
  .دشاب يم ناپورپ و يعيبط ياهزاگ ، دنتسه هجاوم نآ اب قيرح و تاراجفنا ناسانشراك

  تاراجفنا 32 لصف

 نآ اب لومعم روطب ناسانشراك هك دراد دوجو راجفنا زا يلصا عون ود  .تاراجفنا عاونا  2.32
 نيا عاونا .هنوگ ود نيا زا ددعتم ياه هخاش ريز اب . ييايميش و يكيناكم :دنتسه ريگرد
 ،دوش يم ديلوت راجفنا يالاب راشف نآ ي هطساوب هك يمزيناكم اي عبنم ي هليسوب تاراجفنا
  .دندرگ يم زيامتم

 اي و راخب گيد ، نزخم ،ردنليس ، هتسب ي هظفحم كي تفاكش  .يكيناكم تاراجفنا 1.2.32
 يكيزيف راجفنا ار دوش يم مكرتم راخب اي زاگ يزاس اهر هب رجنم هك هباشم يزاس هريخذ نزاخم
 ءازجا رد رييغت اي ييايميش شنكاو ليلد هب هتسب نزخم اي و هظفحم لخاد راشف .دنيوگ يم
  . دشاب يمن هظفحم لخاد داوم ييايميش

  .)EVELB )noisolpxE ropaV gnidnapxE diuqiL gnilioB يولب  2.2.32

 هك تسا يكيناكم تاراجفنا عاونا زا يكي )يولب( راخب گيد عيام هتفاي طاسبنا راخب راجفنا
 هك يعيام نزاخم لماش دنتسه يتاراجفنا دراوم نيا .دش دنهاوخ هجاوم نآ اب ارثكا ناسانشراك
  .دنريگيم رارق راشف تحت دوخ كيرفسمتا شوج هطقن زا رتالاب يترارح هجرد رد

 نزخم اي هظفحم كي لخاد راخب و عيام يامد هك دتفا يم قافتا ينامز ارثكا يولب 1.2.2.32
 رگيد يلخاد هدنيازف راشف هك دور يم الاب يا هطقن ات شتآ ضرعم رد نتفرگ رارق رثا رب هتسب
  .دوش يم نآ راجفنا ببس و ددرگ يمن لمحت نزخم طسوت

  ييايميش تاراجفنا  3.2.32 

 هكيياج رد ازامرگ ياه شنكاو رثا رب دح زا شيب راشف ديلوت ييايميش تاراجفنا رد 1.3.2.32
  .دهد يم خر ، دباي يم رييغت تخوس نيداينب ييايميش تيهام

 تهج يفاك ترارح دناوت يم الاب يژرنا اب يكيرتكلا ياه سوق : يكيرتكلا تاراجفنا 4.2.32
 يم يكيناكم راجفنا كي رثا رب طيحم ياهزاگ عيرس ندش مرگ .دنك ديلوت راجفنا كي داجيا
 كي هارمه هب دعر يناهگان يادص .دشابن دناوت يم نينچمه و دشاب يزوس شتآ كي تلع دناوت
 الاب يژرنا اب يكيرتكلا ياه سوق .تسا يكيرتكلا راجفنا رثا كي زا يا هنومن هقعاص ي هگر
  .دوش يمن هتخادرپ نآ هب لصف نيا رد هك دنشاب يم الاب ژاتلو دنمزاين

 يتراسخ عون ساسارب نامتخاس رد صوصخب هثداح حيرشت : راجفنا تراسخ فيصوت 3.32
 ي هجرد اب تراسخ حالطصا .دشاب ديفم يقيقحت فادها و فيصوت تهج دناوت يم هدش دراو هك
 قيرح يسررب نمجنا طسوت راجفنا تراسخ فيصوت روظنم هب مك ي هجرد اب تراسخ و الاب
  دريگيم رارق هدافتسا دروم

 هديباوخ ، هداد مكش ياهراويد نتفرگ رظن رد اب حالطصا نيا:مك ي هجرد اب تراسخ 2.3.32
 و هدمآ الاب يمارآ هب تسا نكمم اه فقس .ددرگ يم فيرعت نامتخاس كيدزن رد ملاس الماك اي و
 هدمآ نوريب دوخ ياج زا تسا نكمم اه هرجنپ .دنشاب هتشگرب ناشدوخ يلصا تيعقوم هب ابيرقت
 هدش داجيا راوآ ياه هكت ، دشاب هدش هتسكش نآ ي هشيش هكنيا نودب عقاوم يخرب رد ، دنشاب
 هك دوش يم داجيا ينامز راجفنا عون نيا .دنا هدش باترپ يمك ي هلصاف هب و هدوب گرزب الومعم
 رد ار اهراويد و اه فقس دننام گرزب حوطس يا هزاس تالاصتا هك تسا يا هزادنا هب راجفنا راب
  .دشاب يمن يفاك ، الاب تعرس اب راوآ داجيا و رت گرزب حوطس بيرخت تهج اما هتسكش مه

 راوآ ،دنكش يم مه رد ار نامتخاس ي هزاس راجفنا عون نيا :الاب ي هجرد اب تراسخ 3.3.32
 مه زا هزاس ي هدنهد ليكشت تاعطق و اه فقس ، اهراويد ،دوش يم داجيا زير و درخ ياه هكت اب
 لماك روطب نامتخاس و دنوش يم درخ اي هدش يشالتم تاعطق نيا زا يخرب و هدش هتخيسگ
 .دندرگ يم باترپ توف 001 ات يهاگ يا هظحالم لباق لصاوف رد راوآ تاعطق .ددرگ يم بيرخت

  .دايز يليخ راب اب راجفنا اب تسا بسانتم الاب ي هجرد اب تراسخ

 هك تسا يا هليسو اي ييايميش طولخم و بيكرت هنوگره ،يراجفنا داوم :يراجفنا داوم 21.32
 يدنب هقبط يلصا عون ود هب يراجفنا داوم .تسا راجفنا ي هطساوب دركلمع نآ يلصا فده
  الاب دح يراجفنا داوم و نيياپ دح يراجفنا داوم :دوشيم

  راجفنا ي هنحص يسررب  41.32

   هنحص ي هيلوا يبايزرا 3.41.32

 هثداح عون زا هيلوا يبايزرا دياب سانشراك . تسويپ عوقوب راجفنا هكينامز :تايلك 1.3.41.32
  .دهد ماجنا تسا هجاوم نآ اب هك يا

 صخشم هيلوا يبايزرا رد يتامدقم ي هفيظو  :راجفنا اي قيرح ندومن صخشم 2.3.41.32
 نيا نييعت .تسا نآ يود ره اي راجفنا ، يزوس شتآ رظن دم دروم هك تسا عوضوم نيا ندرك
 و هدوب رب نامز تسا نكمم هداد خر ادتبا رد كيمادك و هتسويپ عوقوب دراوم نيا زا يعون هچ هك
 كي هك يناكم دننامه ، تسين راكشآ راجفنا دهاوش و مئالع بلغا .ددرگ تدم ينالوط يدنيآرف
  .دشاب هداد خر نآ رد زوس زاگ هليسو كي زا فيعض راجفنا
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 هداد خر هك يراجفنا عون تسياب يم ناسانشراك :راجفنا عون ندرك صخشم 5.3.41.32
  )يولب اي رگيد ييايميش ياهشنكاو ، يقارتحا ، يكيناكم :لاثم روطب( .دننك صخشم ار تسا

  هدافتسا دروم هوقلاب تخوس عون ندرك صخشم  6.3.41.32

 يناگمه و يتاسيسات تامدخ ناكم و طيارش نييعت قيرط زا دياب سانشراك 1.6.3.41.32
 لاعتشا لباق تاعيام اي تارابغ ليبق زا اه تخوس رگيد عبانم و هدافتسا دروم ياهزاگ لماش
  .تسا هتشاد دوجو راجفنا ي هنحص رد هوقلاب روطب يتخوس عون هچ هك ديامن صخشم

 رد يعون يتراسخ ياهوگلا اب سايق رد ار هدراو تراسخ دياب سانشراك 2.6.3.41.32
  .ديامن ليلحت و هيزجت ار ريز عاونا زا سرتسد

  اهزاگ .1

 عيام تاراخب .2

 تارابغ .3

  يراجفنا داوم .4

 تفرد كب .5

 يولب .6

 صخشم راجفنا نوناك اي ءاشنمرس هكيماگنه :تخوس عبانم ليلحت و هيزجت 61.32
 ي هسياقم قيرط زا صيخشت نيا .ديامن نييعت ار تخوس عون دياب سانشراك ، ديدرگ
  .دريگ يم تروص هدش هتخانش سرتسد رد ياه تخوس اب هدراو تراسخ عون و تيهام

 هكيتروص رد اهنتو دنوش هتفرگ رظن رد دياب سرتسد رد يتخوس عبانم مامت  1.61.32
 هنوگ ره رب هوالع يكيزيف تاراسخ يدنب هقبط همه رب قبطنم اهتخوس نيا زا يكي
  .دندرگ يم جراخ اه يسررب هرياد زا لماوع رگيد ، دشاب رگيد مهم تاعالطا

 يم دوجوم ياوه ي هنومن اي و كاخ ،هدود ، راوآ ييايميش ليلحت و هيزجت 2.61.32
 گنر( يفارگوتامورك ي هليسوب .دشاب رمث رمثم تخوس عون نييعت ياتسار رد دناوت
 رگيد اي يمرج يراگن فيط ، يراجفنا داوم اي و عيام ياه تخوس ، زاگ )يراگن
 لحم رد ار ناشدوجو ناوت يم هدش يروآ عمج ياه هنومن يور رب ييايميش تاشيامزآ
  .دومن صخشم

 نييعت ار نآ عبنم دياب سانشراك ، ديدرگ صخشم تخوس لماع هكينامز :4.61.32
  .ديامن

 ،دش صخشم تخوس عون و نوناك ناكم هكيماگنه :قارتحا عبنم ليلحت 71.32
  .دريگ رارق ليلحت و هيزجت دروم هدش قارتحا ثعاب هك يا هليسو

 

  :تلع نتفاي تهج رد ليلحت و هيزجت 81.32

 هب دياب سانشراك ، قارتحا عبنم و تخوس ،نوناك ندرك صخشم زا سپ : تايلك 1.81.32
 .دروايب مهدرگ نوناك لحم رد ار قارتحا و تخوس هدش ثعاب هك دزادرپب يتلع مييعت و ليلحت

  .دنيوگ تلع ار دنيآ مه درگ ناكم و نامز نآ رد رصانع نيا هدش ثعاب هك يطيارش

 تاراهظا دننام(هدش يروآ عمج تاعالطا هنيشيب ساسا رب  .ينامز ريس طخ ليلحت 1.81.32
 تسيل دياب  راجنا نيح رد مه و راجفنا زا شيپ نامز رد مه اهدادخر زا يلاوت كي )عياقو تبث و
  هتفرگ رارق شيامزآ دروم دناوت يم تيلع ياه هيرظن اب قباطت مدع و قباطت سپس .دوش يرادرب
  .ددرگ يزير هياپ هيضرف نيرتبسانم و

 يبيرخت راثآ ، يتراسخ ياهوگلا زا يفلتخم عاونا  .يتراسخ يوگلا ليلحت و هيزجت 2.81.32
  .ددرگ عقاو تيدنس دروم دياب رتشيب زيلانآ تهج يا هزاس ياه بيسآ و رت هدمع

  

  يدمع ياه قيرح 42 لصف

 يطيحم رد يزوس شتآ داجيا دصق اب دوش داجيا دمع روطب هك يزوس شتآ هب :همدقم  1.42
  .دنيوگ يدمع قيرح ار دهد خر نآ رد يزوس شتآ ديابن هك

 دوجو نآ شرتسگ و يزوس شتآ نوناك اب طبترم يطيارش :يدمع قيرح ياه صخاش 2.42
  .ديامن مهارف ار يدمع قيرح كي زا يكيزيف تادنتسم دناوت يم هك دراد

 ديسكا و ينتخوس داوم زا يبيكرت .يجراخ )اهروزيلاتاك( ياه هدننك عيرست  4.2.42
 هدننك ديسكا هرابنا هب طوبرم دك APFN 034 هب دوش عوجر ( 4 سالك و 3 سالك ياه هدننك
 و دنك داجيا هدنورشيپ تعرس هب و دايز ترارح اب قيرح كي دناوت يم )عيام و دماج ياه
 .دريگ رارق هدافتسا دروم يزوس شتآ كي هب نديشخب تعرس اي عورش تهج دناوت يم نينچمه
 رجنم و هدش رو هلعش ناشدوخ دنناوت يم نوگانوگ طيارش هب هتسب اه هدننك ديسكا نيا زا يخرب
 ياه قيرح داجيا ثعاب نينچمه از شتآ ياه بيكرت .دندرگ قيرح دشر زا يهباشم عون هب

 دوخ زا لومعم روط هب يياه هدننك عيرست نينچ .دنوش يم هدنور شيپ تعرس هب و نازوس
 زا يراثآ دوجو .دنشاب يم صيخشت لباق ييايميش اي يرصب تروصب هك دنراذگ يم اجب يراثآ
  .تسين يدمع قيرح كي داجيا ي هدننك تابثا يياهنت هب اه هدننك ديسكا

 ياه قيرح عيرست اي عورش تهج رد اهنآ يريگراكب هك يجراخ ياه هدننك عيرست  1.4.2.42
 ترارح اب ياهروزيلاتاك ناونعب صاخ دروم نيا رد و تسا هديدرگ ضرف الاب شرتسگ تعرس اب
 عيرس دشر نازيم لماش يجراخ روزيلاتاك ياه صخاش و هناشن .دوش يم هراشا نادب الاب
  .دشاب يم هدش بوذ نتب اي دالوف و ناشخرد و رونرپ ياه هلعش ، يزوس شتآ شرتسگ

 
   نامتخاس حيرشت 3.1

 ينامتخاس .ديسر مامتا هب يداليم 2691 لاس رد وكسالپ نامتخاس تخاس
 ريز هقبط 2 و نيمز يور رب هقبط 51 لماش يدالوف يتلكسا اب هبترم دنلب
 ار نآ ضرع و لوط يعبنم چيه هكيلاح رد 5.عافترا رتم 24 ياراد و 4 . نيمز
  رتم 02 ضرع ابيرقت دسر يم رظن هب اهسكع يور زا ، تسا هدركن هئارا

 یخرب  هکيلاح رد  هقبط 71 یاراد ار وکسالپ نامتخاس  اهشرازگ یخرب      4
 یاهسکع رد تيور لباق تاقيط شرامش.دنا هتشاد نايب هقيط 51 یاراد ار نآرگيد
 نامتخاس.تسا فکمه یور هقبط 51 یاراد نامتخاس هک دنک یم صخشم هدش هتفرگ
  .تسا نيمز ريز هقبط 2 یاراد اهشرازگ ساسا رب
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 يم اراد يبرغ و يقرش علض رد رتم 22 لوط و يلامش و يبونج علض رد
 يلامش علض .تسا هتفرگ رارق نابايخ اب ترواجم رد يبونج علض .دشاب
 . دشاب يم لوط رتم 06 دودح اب هقبط 4 ديرخ زكرم كي هب لصتم
  .دوش يم  هداد ناشن ريز ياه سكع رد هك هنوگنامه

 نوتس اب يدالوف ياه نوتس زا نامتخاس يلامش و يبونج ياه علض رد
 هدش هتفرگ راكب هقبط ره رد يبناج تيامح يارب اهنآ نيب ام بيرا ياه
 ياهامن ، هدش هداد شيامن 2 لكش يبيرقت نالپ رد هك هنوگنامه . تسا

 و ) نوتس ود نيب راويد زا يتمسق ( yab  11 لماش يبونج و يلامش
 يم yab  ره نيب ام يياهنوتس اب yab  21 لماش يبرغ و يقرش ياهامن
 .دشاب
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 و يلامش ياه علض .تسا يدومع نوتس 05 ياراد نامتخاس هتفر مه يور
 11 ياراد يبرغ و يقرش ياه علض و نوتس 01 لماش مادك ره يبونج
 گرزب يلخاد نوتس 4 و ينوماريپ يجنك نوتس 4 هوالعب .دشاب يم نوتس
  .دوش يم هديد هزاس رد

 2 و يجنك ياه نوتس ، دوش يم هديد 2 ي هرامش ريوصت رد هك هنوگنامه
 رگيد ربارب 2 زياس رظن زا نامتخاس هجو ره زكرم كيدزن ينوماريپ نوتس
 ود زياس اب يطيحم ياه نوتس نيا .دشاب يم رتكزان يطيحم نوتس 43
 4 اب دسر يم رظنب نامتخاس ياه هجو زا كي ره زكرم ترواجم رد ربارب

  )2 لكش( .دنا هتفرگ رارق اتسار كي رد گرزب يلخاد يجنك نوتس

 يلخاد نوتس 4 نيب يا هدودحم رد اهروسناسآ و اهناكلپ ياهورهار
 هلمج نم دوب ريذپ ناكما هطقن دنچ زا ديرخ زكرم هب دورو .دندوب هتفرگرارق
 يم ناراد هزاغم و ناراديرخ هك نامتخاس يلامش علض رد جرب تمسق زا
 نآ هب يبونج علض نابايخ هيدورو زا نامتخاس هب دورو زا سپ دنتسناوت
 اب يياهنوتس ، 4 لكش رد هدش هداد شيامن نوتس 2 .دننك اديپ يسرتسد
  .دنا هتفرگ رارق جرب يلامش علض زكرم كيدزن رد هك دنتسه ربارب ود رطق

 زا يهوبنا مجح . دوب هتفاي صاصتخا كاشوپ فنص هب اتدمع نامتخاس
 رد نيكلام هب دوجوم دانسا قبط رب .دوب هدش رابنا اهدحاو رد تاجوسنم
 رساترس رد لاعتشا لباق داوم تشابنا ليلدب نامتخاس ندوب نميا ان دروم
  6 .دوب هدش هداد راطخا اهراب قيرح ينميا تازيهجت دوبن و نامتخاس

 

  

 

 

 متسيس يدحاو ره و هدوب يزكرم شيامرگ متسيس هنوگ ره دقاف نامتخاس
 هيذغت ناپورپ اي زاگ اب مولعم رارق زا هك هتشاد ار شدوخ هب صتخم شيامرگ
 رايسب يتلود يعافتناريغ داهن ، هدوب نافعضتسم داينب هب قلعتم كلم .دشيم
 نوگانوگ عيانص رد هعبات و هتسويپ تكرش 053 و لنسرپ 000002 اب گرزب

 بيبح مان هب يناريا يدوهي رجات كي لصا رد نامتخاس كلام و هدنزاس
 مادعا ليئارسا يارب يسوساج مرج هب يمالسا بالقنا زا سپ هك هدوب نايناقلا
 .ديدرگ

  

  هثداح ي هصالخ و ينامز ريس 4.1
 91 خيرات رد يلحم تقو هب حبص 8 تعاس دودح رد وكسالپ مهن ي هقبط
 نيفرصتم هثداح عوقو نامز رد .7ديدرگ قيرح ي  همعط 7102 ي هيوناژ
  8.دندوب روت نايامنهار و كاشوپ ياه هزاغم نانكراك لماش نامتخاس

 هلعش اب هلباقم هب تعاس 3 رب غلاب و هدش مازعا هلصافالب يناشن شتآ نامزاس
 6 و هتفاي شرتسگ الاب تمس هب يزوس شتآ ،تدم نيا لوط رد .9تخادرپ اه
 ي هقبط ريز تاقبط زا كي چيه هب قيرح .تفرگرب رد زين ار يناقوف ي هقبط
 و يسراف CBB طسوت هدش هئارا ياهشرازگ ساسا رب .01دركن تيارس مهن

 اب قيرح دوب دقتعم نامزاس ، يكلم لالج يناشن شتآ نامزاس يوگنخس
 اي هدش قيرح ءافطا هب قفوم اهنآ :CBB يجان يرسك .دوب هدش افطا تيقفوم
 ناناشن شتآ هاگنآ .تسا هدش مامت ءافطا تايلمع هك دوب نيا رب ناشروصت
 لغاش اجنآ رد هك يدارفا ، نادنورهش زا يخرب يتح .دندش دراو يرتشيب
 عورش زا سپ زيچ همه هاگان هب هك دندش نامتخاس دراو يسررب تهج دندوب
  11.تخيرورف يزوس شتآ ددجم

 يناياپ تاظحل رد ،تفر يم شيپ بوخ يليخ ءافطا تايلمع : يكلم لالج
 ور هيضق نيا راظتنا هك ينامز هرابكي هب دوب لرتنك تحت زيچ همه ميدوب راك
  هلصاف هب داتفا قافتا ييالاب تاقبط رد ديدش يليخ راجفنا ات هس ود ميتشادن
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 )نابايخ تمس(یبونج علض :1لکش
  نارهت رد وکسالپ نامتخاس

 هک یبيرقت نالپ یامن :2لکش
 4 و ینوماريپ نوتس 64 رگناشن

 تسيلخاد نوتس

 رد نامتخاس زا یياوه یامن :3لکش
 هيوناژ 91 رد یزوس شتآ ماگنه
 رد ديرخ زکرم رگناشن و  7102
 نامتخاس تشپ

 هقبط 4 ديرخ زکرم زا یيامن :4لکش
 جرب لامش علض رد یدورو تمس زا

 هقبط 51
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 يامن زا ندمآ نيياپ و رارف لاح رد هك دنوش يم هديد ناناشن شتآ ريوصت نيا رد :5لكش
 ات تخاس روبجم ار يناشن شتآ نامزاس بيهم يراجفنا هكنآ زا سپ دنتسه نامتخاس
  دزاس جراخ نامتخاس زا تعرس هب ار شلنسرپ

 

no  rieht  odniw ws. dnA  ruo  maet  tog  kcuts  dniheb  eseht   
”.swodniw  
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utrofnU - 
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gniwohs   
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       يقباـم نآ لاـبند هـب سپـس و يلامـش راوـيد ادتبا CBB شرازگ قبط رب 
   روـطب ييويدـيو مليف چيه دسر يم رظن هب هنافساتم 61.تخيرورف نامتخاس
  ناـشن راوآ نيح رد ار يلامشراويد شزير هك دشاب يمن سرتسد رد يمومع
    يـم ناـشن يـلك روطب قرش و  بونج ، برغ زا هدش هتفرگ ياه مليف. دهد
  هـقبط رد راجفنا رظنب هك يزيچ اب يبونج علض زا نامتخاس شزير هك دهد

   رد ار زـكرم زا فقـس شزير نآ لابندب و .دوش يم زاغآ دشاب يم مهدزاي ي
 فرظ تسا هدش هداد شيامن يرايسب ياهويديو رد هك هنوگنامه 71.دراد يپ
 يور     رـب نامتخاـس ياـه شـخب مامت ، شزير عورش زا سپ هيناث 51 تدم
.دوش يم هتخير نيمز 81 
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  21 ، هقيقد 4 اي 3 "ابيرقت

 يارب نامزاس ميمصت و تسخن راجفنا تيهام حيرشت هب همادا رد يكلم ياقآ
 هشيش مامت  داتفا قافتا هك لوا راجفنا " :دومن نامتخاس زا لنسرپ ي هيلخت
 دشرا هدنامرف طسوت شدعب هلصافالب و  دش بيرخت هقبط 51 نامتخاس نيا ياه
 دش رداص نامتخاس ندوب نمياان ليلدب نامتخاس زا اهورين جورخ روتسد تايلمع
 تيلباق هك تسه يداوم تسه نامتخاس نيا يوت راجفنا لامتحا هك ميديمهف نوچ
  ".هراد راجفنا

 زا يكي روتارپا ينامك ديعس ناشن شتآ تاراهظا اب يكلم ياقآ شرازگ
 راجفنا زا شيپ دوب هتفگ هك ديدرگ دييات يناشن شتآ نابدرن ياهوردوخ
  .تسا هدوب هدينش ار رتكچوك ياهراجفنا يادص لوا گرزب

 تشپ دوب بلاج يليخ و داتفا يم قافتا يكچوك ياهراجفنا مدوب نم هك الاب نوا "
 تشپ متفرگيم بآ نم هك يياهاج ينعي،دوب يكين كيپ ياهلوسپك اه هرجنپ مامت
 لوسپك تسكش يم دروخ يم هك بآ دوب هديد ترارح اه هشيش الاح اه هرجنپ
 ديفس دود هكنيا زا دعب يلو دوب يك تسين مداي اقيقد يلو دوب شوت يكين كيپ
 داد نم هب ينوكت هي شراجفنا جوم يتح شادص ينعي دوب يبيهم رايسب راجفنا دموا
 هيلخت ار نامتخاس هك دش هداد روتسد ام هب و تشگرب قيرح هقيقد دنچ زا سپ .
 و تسويپ عوقوب هقيقد 3 ات 2 دودح رد مداد حرش هك تاقافتا نيا مامت ،مينك
  31".تخير ورف نامتخاس هك مديد و هدرك نديزرل هب عورش نامتخاس لك ناهگان

 ديعس ياقآ هك يگرزب راجفنا مه و رتكچوك تاراجفنا مه اهويديو زا يكي رد
 شزرل ثحب هكنيا نمض 41.هدش هداد ناشن دوب هدرك فيصوت ينامك
 هدش دييات تسين صخشم شمان هك رگيد ناشن شتآ كي طسوت نامتخاس
 لماك روطب هكنيا زا لبق هقيقد كي نامتخاس دوب هتفگ شتاراهظا رد هك
  .دوب هدرك نديزرل هب عورش دزيرب

 لاح رد و هدمآ رد هزرل هب نامتخاس مدرك ساسحا ناهگان هك مدوب لخاد نم "
 دعب ي هقيقد كي هك ميدش جراخ و هدرك عمج ار ناراكمه ام .تسا يشاپورف

  51"تخيرورف نامتخاس

 زا ناكلپ قيرط زا ناناشن شتآ زا يخرب ينامك ياقآ تاراهظا ساسارب
 ياه مليف هك روطنامه رگيد يخرب هكيلاح رد . دندش جراخ نامتخاس
 يخرب رد هك دندش اه هرجنپ قيرط زا رارف هب روبجم دنك يم تباث ييويديو
  .دندشن راك نيا ماجنا هب قفوم دراوم

 طسوت و نامتخاس يامن زا رگيد يخرب و اه ناكلپ قيرط زا ناناشن شتآ زا يخرب "
 هرجنپ هك دوب نآ روآدرد رايسب هنحص دندش جراخ نامتخاس زا نابدرن ياه وردوخ
 ناراكمه و دندوب ظافح ياراد مهدزيس و مهدزاود ، مهدزاي تاقبط ياه هزاغم ياه
   ".دندوب هدش راتفرگ اهنآ تشپ ام

 61  dlrow/swen/moc.cbb.www//:ptth - elddim - tsae - 82657683  
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 هظحل رد قرش تمس زا هدش تيور یاهراجفنا
  وکسالپ نامتخاس شزير زاغآ

 تسخن هام رد هدش يروآ عمج تاعالطا ليلحت و هيزجت لصف نيا زا فده
 هك .تسا هدوب سرتسد رد يمومع روطب هك دشاب يم وكسالپ ي هثداحزا سپ
 نامتخاس نتخيرورف تلع هك دشاب هيضرف نيا ي هدننك تابثا دسريم رظنب
 از شتآ داوم و يراجفنا داوم زا يبيكرت لماش يا هدش لرتنك بيرخت وكسالپ
  .تسا هدوب

 كي ، تسا هدمآ )2.1 شخب هب دوش عوجر ( 129APFN رد هك روطنامه
 يعقاو تاعالطا يروآدرگ .تسا هديچيپ يرما راجفنا يسررب اي قيرح يسررب
 هب شيارگ نودب و هناقداص يعوضوم روطب دياب عياقو نيا زا يليلحت رب هوالع
 هديدپ يرگن شيپ هب شيارگ .ددرگ ماجنا بصعت اي يضرف شيپ و يرگن شيپ
 ناسانشراك هك دهد يم خر ينامز يملع ياه ليلحت رد هك تسا نيداينب يا
 يريگ هجيتن كي هب ، طبترم تاعالطا مامت يسررب و شيامزآ ماجنا نودب
 هليسوب هك ددرگ يم هيصوت ًايوق ناسانشراك هب .دنباي يم تسد دعوم زا شيپ

 بانتجا يرگن شيپ هب شيارگ زا يملع ياه شور زا بسانم يريگراكب ي
 .دنزرو

  نامتخاس نتخيرورف زا لبق تاراجفنا 1.2

   

129APFN كي ي هيلوا يبايزرا رد يتامدقم ي هفيظو هك دنك يم هيصوت 
 كي هثداح دروم ايآ هك تسا عوضوم نيا نييعت راجفنا ي هثداح اي قيرح
 نادهاش تاراهظا ساسا رب .تسا هدوب نآ يود ره اي راجفنا كي ، قيرح
 تلع دروم رد ناريا رد يدعب يمومع ياه ثحب رب هوالع ، ينيع
 كي دروم نيا هك تسا هدش صخشم ام يارب ، هدش شرازگ تاراجفنا

  .تسا هدوب يراجفنا و يزوس شتآ ي هثداح

 ينامز دتمم ي هرود كي لوط رد كچوك بوانتم تارجفنا دسريم رظنب الوا
 روتارپا ، ينامك ديعس تاراهظا رد عوضوم نيا .تسا هداد خر يشاپورف زا لبق

 تسا هدش نايب نابدرن يوردوخ
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 ميارب و مدينش يم ار كچوك تاراجفنا يادص مدوب الاب نآ رد نم هك يياج زا اما "
  " . تشاد دوجو زاگ ردنليس كي هرجنپ ره تشپ هك دوب روآ بجعت

 يشاپورف زا لبق يقياقد رتگرزب تاراجفنا يرس كي دسريم رظنب امود
 نايب ينيع دهاش ود لقادح طسوت عوضوم نيا . تسا هتسويپ عوقوب نامتخاس
  .تسا تيور لباق زين يئويديو دانسا اب و هدش

 دعاصتم يديفس دود هكنيا زا سپ اما ، مروآ يمن رطاخ هب حوضوب نم ":ينامك ديعس
  ".درك دراو كوش نم هب هك تفرگ تروص يبيهم راجفنا هطقن نآ رد دش

 زيچ همه و دوب مامتا هب ور و هتفرگ ماجنا يبوخب ءافطا تايلمع" : يكلم لالج
 بيهم راجفنا هس اي ود هرظتنم ريغ تروصبو هظحل كي رد هك دوب لرتنك تحت
  " .تسويپ عوقوب يا هقيقد 3 اي 2 ينامز لصاوف رد ييالاب تاقبط رد

 هك يحاون رد نامتخاس يقرش لامش جنك زا يتاراجفنا ويديو كي رد نينچمه
 تاراجفنا 1.تسا تيور لباق ، دشاب مشش ات موس ي هقبط زا دسر يم رظنب
 طسوت هدش حيرشت رتگرزب تاراجفنا اي دندرك نايب ينامك ياقآ هك رتكچوك
 ناشن 2 دروم نيا صوصخب يرايسب ياهويديو هوالعب .دنتسين حضاو يكلم ياقآ
 علض زكرم زا تسا بيهم راجفنا كي دسر يم رظنب هك يزيچ دنهد يم
 يم عوقوب نامتخاس نتخيرورف زا لبق يتاظحل مهدزاي ي هقبط رد يبونج
 ناهگان هك دوب هدش افطا لماك روط هب ابيرقت يزوس شتآ ":يكلم ياقآ .ددنويپ
  3.تخيرورف نامتخاس لك هيناث دنچ زا سپ و هتسويپ عوقوب ييالاب تاقبط رد يراجفنا

   تلع
 يشاپورف و راجفنا ، يزوس شتآ ي هثداح تلع يارب ربتعم ي هيضرف كي

 نتخير ورف زا لبق تاراجفنا عوقو ليالد اي ليلد دياب وكسالپ نامتخاس
   .دنك حيرشت ار نامتخاس

 تخوس عبانم هب ادتبا رد ميناوت يم ام تاراجفنا نيا تلع نييعت يوجتسج رد
 نيا طسوت هدش داجيا يكيزيف تراسخ هوالعب ، نامتخاس رد دوجوم هوقلاب
 لابندب ميناوت يم نينچمه ام ؛ ميزادنايب يهاگن اهنآ ياه يگژيو و تاراجفنا
  .تخادرپ ميهاوخ نادب لصف نيا رد هك ميشاب يتاعالطا رگيد تابثا

129APFN يسررب  دياب دوجوم تخوس عبانم مامت هك دنك يم هيصوت ام هب 
 هقبط مامت ي هدنريگربرد لماع ناونعب دناوتب تخوس كي هكيماگنه ات و ددرگ
 عبانم رگيد ، ددرگ فيرعت مهم تاعالطا رگيد رب هوالع يكيزيف تاراسخ يدنب

  .ددرگ فذح دوجوم للع ي هرياد زا ديابن تخوس

  

 1 dieaS/ocsalP/soediv/gro.hturt119ea.2www//:ptth - inamaK - 4pm.2  

 2 alP/soediv/gro.hturt119ea.2www//:ptth htuoS/ocs - ecaF - 4pm.noisolpxE  

 3 ikelaM/sFDP/segami/gro.hturt119ea.www//:ptth - fdp.tnemetats  

 هداد صيخشت هرجفنم داوم زا ريغب يرگيد لمتحم تخوس عبنم چيه اجنيا ات
 تاراخب راجفنا لاثم ناونعب ( زاگ نزخم راجفنا اي زاگ تشن كي .تسا هدشن
 .دشيم هداد لامتحا هك دوب يدراوم زا يكي )يولب اي ناشوج عيام هتفاي طاسبنا
 راجفنا هك دوب هدش يعدم نارهت رهش ياروش سيئر نارمچ يدهم لاثم يارب

 الاب تاقبط رد هك دوب يليئوزاگ ركنات دوجو ليلدب نامتخاس رد هتفرگ تروص
 دوب هدرك مالعا ابقاعتم ناريا زاگ تكرش نيلوئسم زا يكي لاحرهب .4تشاد دوجو
 يانما تئيه و 5تسا هدوبن لصتم يرهش زاگ ي هكبش هب نامتخاس هك
 دوجو يالاب تاقبط رد يزاگ نزخم هنوگچيه هك دنتشاد راهظا مه نامتخاس
 زاگ اب طبترم يولب كي عوقو ي هيضرف ارهاظ يتلود تاماقم هجيتنرد .  6 هتشادن
 ره اب هطبار رد يربخ ياه شرازگ ميتسناوتن ام 8  7.دندرمش لمتحم ريغ ار
  .مينك اديپ يرگيد لمتحم تخوس عبنم

 يوگنخس يكلم لالج هك يعوضوم ي هرابرد يرتشيب تاعالطا ام هنافساتم 
 ميدش هجوتم ام هكنيا ليلدب " .ميرادن هدرك هراشا نادب نانخس نيا رد نامزاس
 شتآ نامزاس "تسا راجفنا دعتسم هك دراد دوجو يحلاصم و داوم نامتخاس رد
 هك دراد دوجو يداوم اجنآ رد هك دشاب هتفايرد يگداسب تسا نكمم يناشن
 ار يداوم نينچ ميقتسم روطب ناشدوخ نامزاس لنسرپ اي و تسا راجفنا دعتسم
 .دنشاب هدرك تيور

 تاقبط هكنيا ليلدب هك مينك هراشا هتكن نيا هب هك تسا مهم رايسب نينچمه
 زا لبق مشش ات موس تاقبط رد هك يتاراجفنا ، هدش قيرح راچد مهدزناپ ات مهن
 يمن ار هرجفنم داوم زا ريغب يقارتحا لماع چيه دهديم خر نامتخاس نتخيرورف
 تسا هيضرف نيا ي هدننك در يياهنت هب تيعقاو نيا .دوب روصتم نآ يارب ناوت
  .تسا هدوب يزوس شتآ تاراجفنا لماع هك

 تاراهظا قبط رب گرزب راجفنا نيلوا هدش داجيا يكيزيف تراسخ هب هجوت اب
 نيا قبط رب .تسا هتشادربرد ار نامتخاس ياه هرجنپ زا يا هدمع بيرخت يكلم
 يور اه هرجنپ هب رارف يارب لوا گرزب راجفنا زا سپ ناناشن شتآ هك تيعقاو
 بيرخت ار اهروسناسآ نينچمه و اه ناكلپ راجفنا نيا هك تسا نكمم .دندروآ
 نكمم راجفنا طسوت هدش داجيا الامتحا ظيلغ دود و شتآ هكنيا اي دشاب هدرك
  .دشاب هتشادزاب ناكلپ طسوت جورخ زا ار ناناشن شتآ تسا

 نيا ام ، ميريگب رظن رد ار نتخيرورف اب گرزب ياهراجفنا ينامز يكيدزن رگا
 تدعاسم نامتخاس نتخيرورف رد اميقتسم راجفنا زا يشان تراسخ هك ار عوضوم
   تاراجفنا هك ميريگب هجيتن ميناوت يم ام .ميرامش يم يهيدب يرما ار هديزرو

4 nurmahC/sFDP/segami/gro.hturt119ea.www//:ptth - fdp.tnemetats  
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   )2.1 شخب هب دوش عوجر( .تسا هدش الاب سايقم اب يناريو كي هب رجنم

129APFN راجفنا راب ي هجيتن رد الاب سايقم اب يناريو هك دنك يم نايب 
 اجنآ رد هك ميناد يم ام ، تاراجفنا ياه هناشن هب هجوت اب .دشاب يم دايز اتبسن
 هوالعب .تسا هدوبن دحاو راجفنا كي و تسا هداد خر يددعتم تاراجفنا
 مه و لخاد ناناشن شتآ مه هك هدوب دنمورين يردقب گرزب تاراجفنا ميناديم
 ، نآ رب هوالع. دنا هدرك ساسحا ار نآ ، دندوب نامتخاس زا جراخ هك يياهنآ
 هك تسا هدوب دقتعم يناشن شتآ نامزاس هك هدوب يوق يا يزادنا هب تاراجفنا
 لاثم يارب .دنشاب نامتخاس يشاپورف تلع ميقتسم روطب دنا هتسناوت يم اهنآ
 ":ديوگ يم هك هدرك هئرا ار يشرازگ يكلم لالج نابز زا قرش ي همانزور
 نينچمه .9تسا هدوب بيهم راجفنا نيدنچ عوقو نامتخاس يشاپورف تلع
 شتآ ود طسوت لقادح هك هدوب نامتخاس لك شزرل ليلد الامتحا تاراجفنا
 ندمآ رد هزرل هب )4.1 شخب هب دوش عوجر( .تسا هدش شرازگ زين ناشن
 هب اجنآ رد هك ارچ درادن تقباطم يجيردت نتخيرورف كي اب يشاپورف زا شيپ

  دور يم راظتنا نداد مكش اي يگديمخ ، ندرك ژغ ژغ ، شزرل ياج

  يتوص ليلحت

 ليلحت كي .ميراذگ يم ولج هب ماگ كي راجفنا ياه يگژيو ليلحت رد
 طسوت مه هك نامتخاس نتخيرورف زا لبق تسرد گرزب راجفنا زا 01يتوص
 رد ،تسا هديدرگ شرازگ يكلم لالج طسوت مه و تسا هدش هتفرگ اهَنيبرود
 يم نايامن ار تسا هداد خر هيناث 115.0 تدم رد هك ار هبوك اي هبرض 7 عقاو
  .دنك

 هبرض ره نامز تدم -1 : دشاب يم ريز دراوم رگناشن ريز رد 1 هرامش لودج
 زا هدش يرپس نامز تدم عومجم -3 هبرض ره نيب يامز هلصاف -2 ويديو رد
 هبرض نيلوا

  .دشاب يم يتوص ليلحت يراگن ريوصت 6 لكش

  شزير زا شيپ ياهراجفنا رد هدش يياسانش يتوص ياه هبرض : 1 لودج

  )هيناث(نامز عومجم  )هيناث(لصاوف  عوقو نامز  هبرض
1  441.2  0    
2  232.2  880.  880.  
3  123.2  980.  771.  
4  244.2  121.  892.  
5  445.2  201.  4.  
6  985.2  540.  544.  
7  556.2  660.  115.  
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 دوخ تاراجفنا رگيد اي هداس يولب كي طسوت اه هبرض هكنيا لامتحا ،يگژيو راهچ
 ..دنك يم در ار دشاب هدش ديلوت نتخيرورف ي هطساوب هك يتاراجفنا اي يدوخب

 ره ، هبرض 7 دادخر  -1
 هب كيدزن مادك
 كي ي هيرظن ،رگيدكي
 ار يدوخب دوخ راجفنا
 .ديامن يم در

 هبرض ينامز ي هلصاف  -2
 هاتوك يردقب اه
 دنناوت يمن هك دنتسه
 طوقس ريثات ي هجيتن

 رگيدكي هب تاقبط
 كي نتخيرورف .دنشاب

 دودح عافترا زا فقس
 96.0 رتم 43.2
 هك درب يم نامز هيناث
 زا رتشيب نامز نيا

 هك تسا يتدم لوط
 خر هبرض 7 ي همه
 .دهد يم

 نامز تدم لوط  -3
 هب اه هبرض زا مادكره
 دنتسه هاتوك يدح
 يادص درادن ناكما هك
 دروخرب زا هدمآ دوجوب
 دشاب

 

 

 11.دشاب دروخرب زا هدمآ دوجو

  هجيتن رد دنناوت يمن هك دنتسه مهب هيبش ردقنآ تيفيك و تدش رد اه هبرض  -4
 .دنشاب هناگادج يدوخب دوخ ياهدادخر ي

 هدش هتفرگ بونج رد 21بونج علض زا هك ييويديو ريواصت اب ازجم هبرض 7 دادخر
 هكلب .دشاب يمن هطقن كي زا هدش رداص راجفنا كي رگناشن هك دراد تقباطم
 قرش ات يبونج علض زكرم زا هقبط كي رد هك دهديم ناشن ار تاراجفنا زا يرسكي
  .دهد يم خر علض نامه

 تخوس عبانم هب عجار تاعالطا هلمجزا هدش يروآدرگ تاعالطا هصالخ روطب
 هرجفنم داوم هك تسا نآ رگ هئارا تاراجفنا يگژيو و يعقاو يكيزيف تراسخ ،نكمم
 نتخيرورف زا لبق هدش تبث ياه راجفنا يارب نونك ات هك تسا نكمم هيجوت اهنت

 تسا حرطم نامتخاس

11  ,nesnaH  :niloC  slatnemadnuF“  fo  ”,scitsuocA  yraunaJ(  ,)1591  p. 84  .  
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   نامتخاس شزير تدم لوط رد اهراجفنا 2.2
 رد هك راجفنا نيرت يندينش لباق و نيرتگرزب ، نيرخآ زا دعب هيناث 3 ات 2 نيب

 يرگيد دوهشم ياهراجفنا ، تسويپ عوقوب مهدزاي ي هقبط يلاوح يبونج علض
  .تسا هدش داجيا زين نامتخاس شزير ي هظحل رد فلتخم ياه تمسق رد

 ديدش ي هدوت 2 دهد يم ناشن )7 لكش ( يقرش بونج زا هدش هتفرگ مليف
 علض رد فقس نتخيرورف زا لبق هيناث ود ادودح قرش و بونج علض زا دود
 ، دنك يم شزير هب عورش فقس هكنيا ضحم هب سپس .دوش يم جراخ يبونج
 علض يقرش تمسق زا نيياپ هب الاب زا هك ميتسه  يتاراجفنا زا يرس 2 دهاش ام
 دود ديدش ي هدوت نيلوا هك يناكم ريز يقرش علض زكرم رد نيياپ ات يبونج
  .ددنويپ يم عوقوب تدشب ، تسا هدش جراخ

 تاراجفنا يرس ، تسا هدش هتفرگ قرش زا ميقتسم تروصب هك يياهويديو
 يم قافتا يقرش علض زكرم رد نيياپ تمس هب هك دهد يم ناشن ار يهباشم
  .دتفا

 تاراجفنا يرس عوقو ،  تسا هدش هتفرگ بونج زا ميقتسم روطب هك يياه مليف
 يبونج علظ يقرش ي هيحان ات نيياپ هب الاب زا هك دهد يم ناشن ار يهباشم
 رد زين هباشم تاراجفنا زا يرسكي تاراجفنا زا يرس نيا لابندب .دباي يم دادتما

  .دندنويپ يم عوقوب يبونج علض يبرغ ي  هيحان رد ، فلاخم علض

 لكش(  نامتخاس هب رتكيدزن و يبرغ بونج زا هدش هتفرگ ييويديو ياه مليف
 تمسق نيياپ تمس هب هك دهديم ناشن ار تاراجفنا زا هناگادج يرس 2  )01
 عوقو دهاش نينچمه ام ويديو نيا رد .دتفا يم قافتا يبونج علض يبرغ و يقرش
 رد و يبرغ تمسق رد نامتخاس فك هب رتكيدزن هك ميتسه ازجم راجفنا كي
 يم خر قرش علض رد نيياپ تمسب تاراجفنا يرس نيلوا هك يا هظحل نامه
 كيدزن يمود ي هناگادج راجفنا كي راجفنا نيا لابند هب .دوش يم داجيا دهد
 يبرغ تمسق رد نيياپ تمس هب هك تاراجفنا مود يرس عوقو زا لبق نيمز حطس
 .دتفا يم قافتا ، دهد يم خر يبونج علض

 هدش هتفرگ نامتخاس زا رترود ي هلصاف اب اما يبرغ بونج زا هك يرگيد مليف
 يبونج تمسق رد نيياپ تمسب هك دهديم ناشن ار تاراجفنا زا مود يرس ، تسا

 رتمك هك تاراجفنا زا يرس نيا تلع هك تسا لمتحم .دهد يم خر يبرغ علض
 تمسق رد تاراجفنا زا يرسكي داجيا ثعاب هك دشاب يا هديدپ نامه هدش مالعا
  .تسا هديدرگ يبونج علض يبرغ

 رد .دهديم ناشن ار دشاب شلف 3 دسر يم رظنب هك يزيچ ويديو نيا نينچمه
  .دزاس يم نايامن ناميارب ار يرت هدهاشم لباق شلف ،تاش نيركسا كي 11 لكش

 هدنهدناشن هك ييويديو چيه دسر يم رظنب دش ركذ 4.1 شخب رد هك روطنامه
 .تسين سرتسد رد يمومع روطب دشاب نامتخاس شزير ماگنه رد يلامش علض ي
 يم ايهم ناميارب ار يلامش علض زا خرمين يامن كي هك قرش زا هدش هتفرگ مليف

 تسا هداد خر يبرغ و يبونج و يقرش علض رد هك اهنآ اب هباشم يتاراجفنا ، دزاس
  .دهديمن ناشن ار

  تلع
 رد تلع 2 تسا هداد خر نامتخاس شزير نيح رد هك يدوهشم تاراجفنا يارب
 نيا هيضرف كي .تسا هديدرگ ضرف وكسالپ نامتخاس ي هثداح هب طوبرم ثحابم
 بارخ روظنم هب و يراجفنا ياهجرخ طسوت هك دندوب يتاراجفنا اهنآ هك تسا
 تاراجفنا نيا هك تسا نيا رگيد ي هيضرف . دندوب هدش داجيا نامتخاس ندرك
 خر تاقبط ندش يكيكنپ تلعب هك تسا تاقبط حطس ياوه يگدرشف ي هجيتن
 .تسا هداد

 ناوارف ديدرت اب ار اوه يگدرشف ي هيضرف ، تاراجفنا يگژيو و لماع نيدنچ
  :.دوش هدرمش هيضرف نيرت لمتحم هرجفنم داوم دوش يم ثعاب و هتخاس هجاوم
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 يقطنم ،نامتخاس شزير زا لبق دوهشم الماك ياهراجفنا عوقو ليلد هب  -2
 همادا زين نتخيرورف نيح رد اهراجفنا نيا ميريگب رظن رد هك تسا رت
 اجنآ رد هك تسا ييويرانس دنمزاين اوه يگدرشف ي هيضرف .تسا هتشاد
 هديدپ مامت سپس و هداتفا قافتا شزير عورش ي هطقن ات الاب زا اهراجفنا
 .تسا هدوب راجفنا هب هتسباو اه

 تالاصتا ي هدرتسگ ندش هتسسگ دنمزاين اوه يگدرشف ي هيضرف  -3
 رد لكش رييغت لقادح اب نامتخاس لخاد رد تعرس هب هك تسا تاقبط
 ويرانس نيا يا هزاس رظن هطقن زا .دتفيب قافتا نامتخاس يجراخ تمسق
 .ديامن يم لمتحم ريغ يدايز دح ات

 هب زا يظيلغ ي هدوت لماش و هداتفا قافتا تعرس هب اهراجفنا زا مادك ره  -4
 هكت اب تسهارمه تاراجفنا بلغا و دشاب يم هدش ردوپ هزات داوم رهاظ
 نامتخاس زا جراخ هب ييالاب تعرس اب هك هبورخم راثآ زا يملاس ياه
 .تسا هدش باترپ

 كي رد . تسا هتفرگ تاشن يدننام يا هطقن عبانم زا تاراجفنا نيا  -5
 اوه يگدرشف هك كيراد راظتنا ام ، هقبط حطس ياوه يگدرشف يويرانس
 .دوش هدنار نوريب هب رت تخاونكي روط هب

 يقرش يامن رد نيياپ هب الاب زا هك يتاراجفنا يرس زا قيقد ليلحت كي  -6
 يم راكشآ ار هتكن نيا دهديم خر مظنم اتبسن يوگلا كي رد نامتخاس
 .تسا هتسويپ عوقوب مظنمان يلاوت كي رد تاراجفنا عقاو رد هك دزاس
 راجفنا ره يدومع ناكم و نامز هك 21 ي هرامش لكش رد هك هنوگنامه
 و يوق تاراجفنا عوقو دهاش ام تسا هديشك ريوصت هب ار يقرش يامن رد
  اب يتاراجفنا زورب دهاش نينچمه ام .ميتسه  يرهاظ مظن  نودب فيعض

 هقبط نامه رد ينامز فالتخا يا هيناث اب يتاراجفنا زورب دهاش نينچمه ام
. ميتسه  

 هب تاراجفنا عوقو رگا . ميتسه هقبط نامه رد ينامز فالتخا يا هيناث
 هدوب تاقبط يپ رد يپ ندش يكيكنپ زا هقبط حطس ياوه يگدرشف ببس
 ي هقبط هب هقبط كي زا هك ميشاب يتاراجفنا عوقو رظتنم دياب ام ،دشاب
 هتشاد ار يتاراجفنا راظتنا ديابن نينچمه ام .دهد خر نيياپ تمسب رگيد
 راجفنا هك ارچ .دهدب خر هناگادج ياه هيناث رد هقبط نامه رد هك ميشاب
 رد يدعب راجفنا زا و هدش اوه راشف ندرك دازآ ثعاب هقبط نآ رد تسخن
  .دنك يم يريگولج هقبط نامه

 يم ديلوت تعرس رپ و يژرنا رپ ، ظيلغ ياه هدوت هثداح نيا رد ، "اتياهن  -1
 هك يياج رد هدش لرتنك ياه بيرخت رد هدش ديلوت ياه هدوت اب هكدوش
 يم تقباطم ، دندرگ يم رجفنم يهاتوك رايسب نامز رد يراجفنا ياهجرخ
 دازآ رطاخ هب هك هدوب يردوپ داوم زا يدايز ريداقم لماش اه هدوت نيا .دنك
 يم شخپ تعرسب يراجفنا ياه جرخ ندرك لمع ي هطساوب يژرنا ندش
 .دنوش

 تاراجفنا صوصخ رد هدش يروآ عمج تاعالطا نتفرگ رظن رد اب هصالخ روطب
 نآ نتخيرورف زا شيپ تاراجفنا عوقو و نامتخاس بيرخت نيح رد هدش هدهاشم
 هرجفنم داوم و هدوب تاراجفنا ،  اه يگدز نورب نيا هك ميسر يم هجيتن نيا هب ،
  .دشاب يم حرطم اجنيا ات هك تسا نكمم هيجوت اهنت

  راوآ زا هدنام اج هب راثآ يوگلا 3.2
 دوخ ي هطوحم لخاد رد ارثكا وكسالپ نامتخاس يشاپورف رد هبورخم راثآ

 راوآ ي هدوت يالاب رب هك يبونج و يبرغ ياه راويد اب هدش هتشابنا نامتخاس
 ششوپ( تسا هدش هداد شيامن يدايز ياهسكع رد تيعقاو نيا. تسا هداتفا
  ).دينك هاگن ار يلخاد

 هتسه تسخن دسريم رظنب اريز ، هدش هتشابنا نامتخاس دوخ ياپ ياج رد اهراوآ
 هدش لخاد تمسب اهراويد نداتفا ثعاب سپس هك هدش بيرخت نامتخاس ي

  .تسا

 هدش لرتنك بيرخت شور صتخم هبورخم راثآ ي هنومن و بيرخت زا عون نيا
 ادتبا نآ رد هك .دراد ترهش )noisolpmi(  ينورد راجفنا مان هب هك تسا

 تمسب اه نوتس نيا هك يروط دنوش يم فذح يزكرم ي هتسه ياهنوتس
 يجراخ ياهنوتس طوقس زا هك دنوش يم هديشك يجراخ ياه نوتس يور لخاد
 عون نيا نينچمه .دنك يم يريگولج رواجم ياهنامتخاس بيرخت و نوريب تمسب
 رايسب يعيبط ياه نتخيرورف رد نآ تلع زا رظن فرص هبورخم راثآ و بيرخت زا
 رظن رد تهج يرگيد ليلد هبورخم راثآ هنيمز يوگلا نياربانب .تسا لومعم ريغ
 وكسالپ نامتخاس يشاپورف يارب هيضرف نيرت لمتحم ناونعب هدش لرتنك نتفرگ
  .دشاب يم

  باذم تازلف  4.2
 مجح ندش اديپ زا ناريا يربخ ياه هناسر ، يرادرب راوآ تايلمع تدم لوط رد
 يو يت سرپ و رهم يربخ سناژآ .دندرك شرازگ اهراوآ رد باذم داوم زا يهوبنا
 :دنداد شرازگ

21  

  .يدومع تروصب رگيدكي هب تبسن تاراجفنا ناكم : Y روحم .يقرش علض تاراجفنا هشقن :21لكش
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 يت سرپ و رهم يربخ سناژآ .دندرك شرازگ اهراوآ رد باذم داوم زا يهوبنا
  :دنداد شرازگ يو

 و يرافح تازيهجت ، دسر يم دوخ يناياپ لحارم هب يرادرب راوآ دنيآرف هكيلاح رد "
 .دنديشك نوريب ينامتخاس ياه هلاخن لخاد زا ار هدش بوذ تازلف زا هيال كي يكيناكم
  31".تسا روصت دح زا جراخ راوآ ريز رد باذم تازلف مجح

  :درك نايب يكلم لالج يناشن شتآ يوگنخس

 اب نارگراك هك ارچ تسا هدش هجاوم يدنك اب يرادرب راوآ تايلمع هبنشجنپ زور رد"
  41".دنا هدرك دروخرب هدش هتشابنا اج كي رد هك باذم تازلف زا يهوبنا مجح

 ريوصت هب ار دندشيم جراخ هك ار هدش بوذ تازلف يددعتم ياه مليف نينچمه
  51 .دنا هديشك

 0001 يالاب يترارح هجرد هب دنناوت يمن زاب ي هطوحم رد اه يزوس شتآ
 ي هجرد 0151 ادودح يامد رد دالوف و نهآ .دنسرب دارگيتناس ي هجرد
 هداد خر وكسالپ نامتخاس رد هك يقيرح نياربانب . دنوش يم بوذ دارگيتناس
  .ددرگ بوسحم هدش تيور باذم تازلف تلع دناوت يمن تسا

PFN رد 129A روزيلاتاك ياه هناشن زا هدش بوذ نتب و دالوف هك تسا هدمآ 
 دايز مجح نيا يارب هيجوت نيرت لمتحم هظحل نيا رد نياربانب .تسا يجراخ
 دننام الاب ترارح ي هجرد اب از شتآ ي هدام كي دسريم رظنب باذم تازلف زا
 يترارح ي هجرد دوش يم رو هلعش هكينامز هك دشاب )timreht(  تيمرت

 و صلاخ موينيمولآ زا تيمرت .دنك يم ديلوت دارگيتناس ي هجرد 2842 دودح
 كي رد موينيمولآ ، ددرگ يم لاعف يتقو . تسا هدش ليكشت نهآ ديسكا
 باذم نهآ و هديشك نوريب ار نهآ ديسكا نژيسكا ديدش ياز ترارح شنكاو
  .دراذگ يم ياج رب لوصحم كي ناونع هب ار

 ،دنشاب هدش ليكشت وكسالپ نامتخاس ي هثداح نيح رد باذم تازلف هچنانچ
 زا هك كبس نتب و چگ گنس طسوت ندش هديناشوپ ي هجيتن رد دنناوت يم اهنآ
  .دننامب يقاب باذم تلاح هب دنتسه رادروخرب يمك يترارح يياناسر

 هكنآ نودب چگ گنس و كبس نتب يياناسران يگژيو هك دهديم ناشن تابساحم
 يلاوتم ياهزور يارب باذم داوم ظفح ثعاب دشاب هتشاد دايز تماخض هب زاين
 تازلف نآ تحت هك يلمتحم يويرانس چيه دسر يم رظنب هوالعب .دوش يم
  .درادن دوجو زين دنشاب هدش ديلوت هثداح زا دعب دنناوتب باذم

 . ددرگيم ماجنا از شتآ داوم زا هدافتسا نودب هدش لرتنك ياه بيرخت الومعم
 ، دشاب رظن دم هدش لرتنك بيرخت ندرك يفخم هك يتيعقوم رد دنچره
 ندرك مهارف ، يا هزاس تالاصتا و يتيامح ياهنوتس فيعضت روظنمب تيمرت

 راكب نكمم يادص نيرتمك ديلوت نياربانب و هرجفنم داوم زا هدافتسا لقادح
 دنناوت يم نينچمه يجراخ ياه هدننك عيرست رگيد اي تيمرت .دوش يم هتفرگ
 عورش هب دننك كمك ات دنريگب رارق هدافتسا دروم ييويرانس نينچ كي رد
 يم هتخورفا ، هدش لرتنك بيرخت هب نداد ششوپ تهج هك  يزوس شتآ
 يراثآ يياه هدننك عيرست نينچ يلك روطب هك دراديم نايب 129APFN .ددرگ
 دنشاب صيخشت لباق يرادينش اي يراديد تروصب دنناوت يم هك دنراذگ يم اجب

  يزورفا شتآ راتفر يارب اه هزيگنا
 يسررب و صيخشت دروم رد قيرح ناسانشراك هب 129APFN  زا 42 لصف رد
 يياه قيرح فيصوت هب نآ رد هك تسا هدش نايب يبلاطم يدمع ياه قيرح
 اجنآ رد ديابن  شتآ هك يطيحم رد يزوس شتآ داجيا فده اب هك دزادرپيم
  )2.1 شخب هب دوش عوجر ( .ددرگ يم هتخورفا ، دشاب

 مرج ندرك ناهنپ ، يزورفا شتآ تهج نكمم ياه هزيگنا نيدنچ زا يكي
 هنامرجم مادقا كي هك تسا يياهزورفا شتآ لماش يدنب هقبط نيا .تسا
 .دريگيم لكش يلصا ي هنامرجم مادقا ندرك يفخم روظنمب  يمود اي يزاوم
 هنومن كرادم اي و قباوس ندرب نيب زا اي و تقرس اي لتق كي ندرك يفخم
 مرج ندرك ناهنپ ي هزيگنا اما . تفگ ناوت يم دروم نيا رد هك تسا يياه
 فده هك دريگب رارق هدافتسا دروم دناوت يم زين اجنيا رد هك تسا يا هيضرف
 اب و هدوب يداصتقا اي يسايس عفانم وكسالپ نامتخاس لماك بيرخت يلصا

 هك هلاسم نيا بذاك يزاس رهاظ تهج دوش يم داجيا هك يياه قيرح
  .تسا هتخير ورف قيرح رثا رب نامتخاس
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 یهيجوت دناوت یمن هدوب الاب اب مشش تاقبط هب دودحم هک یقيرح
 دشاب مشش ات موس تاقبط رد هداد خر تاراجفنا یارب

 دوجوم تاعالطا ساسا رب هيضرف نيا يريذپ ناكما يبايزرا لصف نيا فده
 هدوب وكسالپ نامتخاس بيرخت تلع يفداصت تاراجفنا اي اه قيرح هك تسا
 اما مينك يسررب تقدب ار قيرح ي هيضرف نيا ام هك تسا مهم رايسب . تسا

 يروآ عمج تاعالطا اب ضقانت مدع شيامزآ نيلوا دناوتن هيضرف نيا هچنانچ
  .مينك يبايزرا هناداقن ار نآ هك ميليام ام دنارذگب ار هدش

  تاعالطا اب ضقانت 1.3
 هك ميدرك نايب هصالخ روطب ار تاعالطا زا هقبط ود ام 4.2 و 1.2 شخب رد
 ددعتم ياهراجفنا تهج دنناوت يمن "اساسا دازآ ياوه رد اه يزوس شتآ
 ريداقم دوجو تهج و دهد يم خر نتخيرورف زا لبق هك گرزب و كچوك
  .دنيآ باسح هب اهراوآ نايم رد باذم تازلف زا يدايز

 ميزادرپ يم رتشيب تايئزج ود نيا زا مادك ره هب همادا رد ام

  نتخيرورف زا لبق اهراجفنا

 راجفنا نيدنچ اجنآ رد دش نايب  1.2 و 1.4 ياه شخب رد هك روطنامه
  .تسا هتسويپ عوقوب نامتخاس نتخيرورف زا لبق گرزب و كچوك

 ناسانشراك هك تسا راجفنا زا يعون يولب كي هك تسا هدمآ 129APFN  رد
 نيدب ( دنتسه يكيناكم تاراجفنا نيا .دنوش يم هجاوم نآ اب رايسب قيرح
 هلمج نم ).دنك يمن رييغت تخوس نيداينب ييايميش تيهام نآ رد هك ينعم
 يترارح ي هجرد رد هك دنتسه راشف تحت تاعيام يواح هك يياه نزخم
  .دنراد رارق دوخ كيرفسمتا شوج ي هطقن زا رتالاب

 زا شيامرگ تهج وكسالپ نامتخاس نانكاس هك زاگ ياهردنليس لماش اه يولب
 بوانتم ياهراجفنا يارب نكمم هيجوت دناوت يم دندرك يم هدافتسا اهنآ
 اه يولب نيا هچرگا .تسا هدش تيور ينامك ديعس طسوت هك دشاب يرتكچوك
 خر نتخيرورف زا شيپ هقيقد 3 اي 2 رد هك يرتگرزب تاراجفنا يارب دنناوت يمن
 .دنيآ باسح هب ، دنهد يم
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 يم هتخورفا قيرح طسوت هك زاگ تشن ي هطساوب هدش داجيا تاراجفنا
 تاراجفنا اب طبترم رهاظ هب يورين يريداقم دنناوت يم عقاوم يضعب رد دنوش
 نامتخاس هك دوب هدش شرازگ اما .دننك ديلوت ار شزير زا شيپ گرزب
 تاقبط رد يزاگ نزخم چيه و هدوبن لصتم يرهش زاگ ي هكبش هب وكسالپ
 شخب هب دوش عوجر (.تسا هدوبن ، هداتفا قافتا اجنآ رد تاراجفنا هك ييالاب

1.2(  

 عبنم دناوت يمن زين قيرح ميدرك تباث 1.2 شخب رد هك روطنامه نينچمه
 رد يقرش لامش جنك رد نتخيرورف زا شيپ هك دشاب يتاراجفنا يارب يقارتحا

 ات مهن تاقبط هب دودحم قيرح اريز .دهد يم خر مشش ات موس ي هقبط
 هك هيضرف نيا دسر يم رظنب يياهنت هب تقيقح نيا .دشيم مهدزناپ
  .ديامن يم در ار تسا هدش داجيا قيرح ي هطساوب تاراجفنا

  باذم تازلف

 رد باذم تازلف زا يدايز ريداقم دش هداد حيضوت 4.2 شخب رد هك روطنامه
 يالاب يترارح هجرد هب دنناوت يمن زاب ياضف رد اه قيرح .دش فشك اهراوآ

 دودح يترارح ي هجرد رد دالوفو نهآ .دنسرب دارگيتناس ي هجرد 0001
 رد هدش داجيا قيرح نياربانب .دنوش يم بوذ دارگيتناس ي هجرد 0151
 نيا رد .دشاب هدش تيور باذم تازلف يوگباوج دناوت يمن وكسالپ نامتخاس
 مجح هك يياج رد يزوس شتآ اب طبترم يويرانس چيه دسر يم رظنب هظحل
 سپ اي نيح رد هتسناوت يم اه هبورخم رد هدش تفاي باذم تازلف زا يدايز
  .دشاب يمن لمتحم ،دشاب هدش داجيا هثداح زا

  قيرح زا يشان يگتخيسگ ناكما مدع 2.3
 يم زاب ياوه ياه قيرح هك ييامد نيرتشيب دش ركذ الاب رد هك روطنامه
 نديسر يتح هچرگا .تسا دارگيتناس ي هجرد 0001 دنسرب نآ هب دنناوت
  .تسا راوشد رايسب هدنكارپ ي هلعش كي اب زين ترارح  هجرد نيا هب

 ياه هلعش لومعم روطب هك دنا هدش ركذتم وسوم رفوتسيرك و راگيا ساموت
 دازام ياهلوكلوم  هك ينعم نيدب ،  دنتسه ينغ تخوس رظن زا  هدنكارپ

 رپ هدنكارپ ياه هلعش نيا .دنوش مرگ دياب زين دنا هتخوسن زونه هك تخوس
 نيمه هب . دنهد شهاكً اددجم ربارب ود ات ار ترارح هجرد دنناوت يم تخوس
 ي هنماد رد الومعم ينوكسم قيرح كي رد ترارح ي هجرد هك تسا ليلد
 هدرك ناونع وسوم و راگيا انمض .دشاب يم دارگيتناس ي هجرد 006 ات 005
 ي هجرد 524 دودح ترارح هجرد رد هزاس دالوف هك تسا روهشم" :دنا

 ترارح ي هجرد رد ار شماكحتسا زا يمين دودح و هدش مرن دارگيتناس
 يگرزب نامتخاس ره ابيرقت .دهد يم تسد زا دارگيتناس ي هجرد 056
 يا هزاس ءزج كي نادقف زوجم هك تسا يرورض ريغ يحارط كي ياراد
 راچد ءازجا نيدنچ هكينامز هچرگا .دهد يم ار نوتس كي دننامه يلصا
 رواجم ءازجا هب يدايز راشف هاگان هب رييغتم ياهراب ،دنوش يم يگتخيسگ
 .ددنويپ يم عوقوب ونيمود زا فيدر كي نداتفا دننامه يشاپورف و هدروآ دوخ

 هكنيا لاثم روطب نآ ينميا ياه روتكاف هب تبسن ام ، وكسالپ نامتخاس دروم رد
 يضرف رد هچرگا .ميرادن يتاعالطا ، دنك تمواقم ات هدش يراذگراب راب دنچ
 هك تسا نآ دنمزاين نوتس ره المع ، 1 هب 2 ينميا تبسن كي زا هناراك هظفاحم
 ار شماكحتسا %05 و دنيبب ترارح نامز نامه رد دارگيتناس ي هجرد 056 ات
 نيا ماجنا .دريگب رارق يگتخيسگ رطخ ضرعم رد نامتخاس لك ات دهدب تسد زا
  .ديامن يم تخس رايسب زين ديدش قيرح كي رد يتح رما

 ديدش نانچنآ نتخيرورف زا شيپ يكدنا وكسالپ نامتخاس رد يزوس شتآ اما
 هب هچرگا .تسا هدرك افطا ار قيرح هك دوب دقتعم يناشن شتآ نامزاس . دوبن
 رد اما .تسا هدش رو هلعش لوا گرزب راجفنا زا سپ هرابود قيرح ديسر يم رظن
 ار نامتخاس زا يگرزب شخب قيرح نيا هك دوش يم هداد ناشن ييويديو ريواصت
 فيعضت تهج يفاك ترارح هك مينك يم ضرف ، ماجنارس . تسا هتفرگنرب رد
 زا يشخب نتخيرورف هب رجنم يوحنب و هتشاد دوجو صاخ يا هزاس ءازجا

 هب يتمسق يشاپورف هك تسا نكمم ريغ رايسب هلاسم نيا .تسا هدش نامتخاس
 ريز رد ميناد يم هك روطنامه .دماجنايب نامتخاس لك ي هدنورشيپ نتخيرورف
 ي هقبط ريز رد يا هزاس يازجا نياربانب تشادن دوجو يقيرح مهن ي هقبط
 نيلوا هك تسا نكمم ريغ المع .دندوب هدرك ظفح ار دوخ لماك ماكحتسا متشه
 نتخيرورف ثعاب ) يبونج علض دادتما رد فقس نتخير ورف ( يئزج نتخيرورف
 ينيياپ ي هقبط تشه هك دور يم راظتنا.ددرگ نيريز تاقبط لك ي هدنورشيپ
  .دننك لمحت ار ناشدوخ ييالاب تاقبط زا يتمسق نتخيرورف

  يفداصت تاراجفنا زا يشان يگتخيسگ ناكما مدع 3.3

 زا يشان يا هزاس يگتخيسگ تهج يدودحم يياناوت يزوس شتآ هكنيا هب رظن
 ءازجا يگتخيسگ ببس دناوت يم رتشيب يفداصت راجفنا كي اذل ،دراد ترارح
 ليلدب يفداصت راجفنا كي زا يشان يگتخيسگ ي هيضرف هچرگا .ددرگ يا هزاس
 نكمم ريغ هدش هراشا نادب نيشيپ ياه لصف رد و الاب رد هك لماوع زا يخرب
  .ديامن يم

 هدشن يياسانش هرجفنم داوم زا ريغب يلمتحم تخوس عبنم چيه نونك ات  -1
 .تسا

 رد يقرش لامش جنك رد هك يتاراجفنا يارب يقارتحا عبنم چيه ارهاظ  -2
 .تسا هتشادن دوجو هداد خر نتخيرورف زا شيپ مشش ات موس ي هقبط
 .دشاب هدوب يفداصت تاراجفنا نيا هك تسا نكمم ريغ نياربانب

 يدايز ريداقم يارب دشاب هتشادرب رد ار يفداصت تاراجفنا هك ويرانس كي  -3
 .دشاب يمن ريذپ هيجوت اه هبورخم رد هدش تفاي باذم تازلف زا

 دوجو دشاب هدش نامتخاس لك بيرخت ثعاب هك دحاو يفداصت راجفنا كي  -4
 لامتحا هدنور شيپ بيرخت كي يارجا يارب .دشاب هدشن تيور هك درادن
 يگتخيسگ كي لامتحا زا رتشيب يفداصت راجفنا زا يشان يگتخيسگ كي
 .تسين ترارح زا يشان

 نامتخاس بيرخت ثعاب يفداصت راجفنا اي و قيرح هك هيضرف نيا هصالخ روطب
 اب نتشاد تقباطم اب طبترم شيامزآ نيلوا دسر يمن رظنب تسا هدش وكسالپ
 لوغشم ناسانشراك هكيماگنه لاحرهب .دنارذگب ار هدش يروآ عمج تاعالطا

 راجفنا و يزوس شتآ ي هيضرف ديابن دنتسه اه هداد ليلحت و يروآ عمج
 .دننادب هدش دودرم ار يفداصت
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  يناياپ نخس
   

 وكسالپ نامتخاس يدژارت زا سپ زور كي و هام كي اقيقد هك شرازگ نيا راشتنا اب نامزمه
 و يزوس شتآ هب رجنم هك يللع يسررب فده اب يلم ي هتيمك كي ، تسا هتفرگ تروص
 طسوت هثداح زا هام ود تدم لوط رد شرازگ كي ي هئارا و هدش وكسالپ نامتخاس بيرخت
  .تسا هدش نييعت يناحور روهمج سيئر

 يدج ار نآ و هدرك هعلاطم ار ام ياه هيرظن و ليلحت هتيمك نيا هك تسام هناقداص يوزرآ
 رد هك راجفنا و قيرح يملع ي هياپ ياه يسررب لوصا اب تدشب شرازگ نيا هك نيا و .دريگب
  .دراد تقباطم ، هدش يرازگ دك 129APFN رد هدحتم تلايا

 كي و ليكو كي ، يسايس ملاع كي ، هزاوآ رپ سدنهم 7 زا لكشتم هك هتيمك نيا ليكشت
  .دش ام يمرگلد ثعاب دشاب يم دشاب يم هميب سانشراك

 نامتخاس بيرخت هك دش شخپ ناريا رد ريگ همه يا هعياش يدژارت نيا زا سپ هلصافالب
 زا يدادعت اهزور و اه تعاس تشذگ زا دعب .تسا هدوب يتسيرورت دنمفده مادقا كي ي هطساوب
 مادقا كي رب لاد يكردم هك دنتفگ و دندرك نايب تاعياش نآ در رد يتاراهظا هبترمدنلب تاماقم
 عقاو رد تاعياش نآ ، نونك ات هدمآ تسدب تاعالطا ساسا رب .تسا هدشن تفاي يتسيرورت

  .تسا هدوب حيحص

 ات تسا رتراوشد رايسب بلغا ميدش ركذتم هيوناژ 02 رد دوخ تاراهظا رد ام هك روطنامه
 .ددرگ مولعم ، تفرگ لكش قافتا نآ يارب ماگنه دوز ريسقت كي هكنآ زا سپ قافتا كي تقيقح
 تقيقح ي هرابرد ناشتاقيقحت رد هك مينك يم بيغرت ار ناريا مدرم و هتيمك نيا ام نياربانب
     .دنشاب كاب يب و رايشوه تفرگ ار ناسنا 62 ناج هك يلم يدژارت نيا
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