
یا هیذغت یاه لمکم تبث همان نییآ

 و ۱۳۴۶ لاس بوصم یتشادهب و یشیارآ ،یندیماشآ ،یندروخ داوم نوناق دانتسا هب همان نییآ نیا
 شزومآ و نامرد ،تشادهب تارزو فیاظو و تالیکشت نوناق کی هدام ۱۷ و ۱۳ ،۱۱،۱۲ یاه دنب
 یدنب هتسب و دورو ،تخاس هب طوبرم تبث هناورپ رودص و یسررب یارب ۱۳۶۷ لاس بوصم یکشزپ
.تسا هدش نیودت همان نییآ نیا لومشم مالقا

 یکاروخ یاه هدروآرف )دوش یم هدیمان لمکم همان نییآ نیا رد هک( یا هیذغت یاه لمکم -۱ هدام

 یاهدیسا ،حالما ،اه نیماتیو هلمج زا هدش یروآرف ای و ماخ داوم زا یبیکرت ای کی زا هک دنتسه

 ،اه تاردیهوبرک ،اه نادیسکا یتنآ ،اهربیف ،اه میزنآ ،اهنآ تاقتشم و هنیمآ یاهدیسا ،برچ

 قیرط زا تسا نکمم اه هدروآرف نیا فرصم .دنوش یم لیکشت یعیبط یاه تفاب ای و هراصع

 هب اه هدروآرف نیا .دوش ندب یمومع درکلمع ءاقترا ثعاب رکذلا قوف تابیکرت هب ندب زاین نیمات

 ،یکاروخ لوپمآ ،مرن لوسپک ،لونارگ ،ردوپ ،لوسپک ،صرق دننام ییوراد یکاروخ لوادتم لاکشا

 لیتساپ و راب تالکش ،یکاروخ یاه هقرو دننام یکاروخ لاکشا ریاس ای و یکاروخ یاه لولحم

 یریگ هزادنا لباق و تباث ،صخشم نویسالومرف یاراد دیاب اه هدروآرف نیا .دنوش یم هضرع

 هتشاد اه یرامیب یناوتون ،نامرد ،یریگشیپ ،صیخشت صوصخرد ییاعدا چیه دیابن و دنشاب

 رارق هدافتسا دروم زین ناراکشزرو درکلمع اقترا روظنم هب تسا نکمم اه هدروآرف نیا .دنشاب

.دنریگ

 و اهوراد ،یعیبط یاه هدروآرف ،اه لمکم هدنهد لیکشت داوم یخرب هباشت هب هجوتاب :۱ هرصبت

 طوبرم یاه تساوخرد یسررب لحم صیخشت عجرم وراد و اذغ نامزاس ،یکشزپ تاموزلم یخرب

.دوب دهاوخ اه هدروآرف تبث هب

 تفایرد تبث هناورپ هک دییات دروم یاه لمکم تسرهف تسا فظوم وراد و اذغ نامزاس :۲ هرصبت

.دیامن یناسر عالطا تادراو ای و تخاس کیکفت هب ار دنا هدومن

 هتیمک همان نییآ نیا رد هک " لمکم ینف هتیمک" مانب یا هتیمک همان نییآ نیا دانتسا هب -۲ هدام

.دوش یم لیکشت وراد و اذغ نامزاس رد دوش یم هدیمان

:دوب دنهاوخ ریز دارفا لماش هتیمک یاضعا

)هتیمک سییر( وراد و اذغ نامزاس سییر•
)هتیمک ریبد( لمکم و یعیبط یاه هدروآرف یبایزرا و تراظن لکریدم•



)هتیمک سییر( وراد و اذغ نامزاس سییر•
)هتیمک ریبد( لمکم و یعیبط یاه هدروآرف یبایزرا و تراظن لکریدم•
وراد و اذغ لرتنک عجرم یاه هاگشیامزآ زکرم لکریدم•
 زا جراخ )هباشم ای هیذغت صصختم امازلا رفن کی( لمکم هنیمز رد علطم سانشراک رفن ود•

 لاس ۳ تدم یارب یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ریزو مکح اب هک وراد و اذغ نامزاس
.دنوش یم بوصنم

.تسا زاجم یلاوتم هرود ود یارب رثکادح ینف هتیمک رد یقیقح وضع ره تیوضع :۱ هرصبت

 هتیمک ،هلوحم فیاظو هرابرد یسانشراک و یبایزرا یارب دناوت یم اه لمکم ینف هتیمک :۲ هرصبت

 قح نودب( دوخ تاسلج رد تکرش یارب ناسانشراک زا دروم بسح ای و هداد لیکشت یعرف یاه

.دیامن توعد ) یار

 تیرثکا یار اب نآ تامیمصت و هتفای تیمسر ءاضعا زا رفن ۴ لقادح روضح اب تاسلج :۳ هرصبت

.تفای دهاوخ تیمسر

:زا تسا ترابع هتیمک فیاظو -۳ هدام

 یاهزوجم و تبث یاه هناورپ لاطبا ای و قیلعت ،دیدجت ،رودص صوصخ رد یریگ میمصت.1
لمکم

ینف لووسم ناونع هب هدش یفرعم دارفا تیحالص دییات.2
اه لمکم اب طبترم یاه لمعلاروتسد و طباوض بیوصت.3

 مزال لحارم یط زا سپ تسا فظوم لمکم دورو و تخاس یضاقتم یقوقح تیصخش ره -۴ هدام

.دیامن مادقا ،زوجم ای تبث هناورپ تفایرد و تارقم تیاعر و

 و نیمات هریجنز لوط رد اه لمکم تیفیک و ینمیا لووسم زوجم ای و تبث هناورپ بحاص :۱ هرصبت

.دشاب یم اهنآ فرصم

 زا هدش مالعا طباوض تیاعر اب تبث هناورپ بحاص طسوت اه لمکم یدادرارق دیلوت :۲ هرصبت

.دشاب یم زاجم وراد و اذغ نامزاس یوس

 لومشم یاه هدروآرف ناگدننک عیزوت و ناگدننکدراو ،ناگدننکدیلوت ،تبث هناورپ نابحاص -۵ هدام

 زا هدش مالعا طباوض ساسا رب طیارش دجاو درف یفرعم هب تبسن دنتسه فظوم همان نییآ نیا

.دنیامن مادقا ینف لووسم ناونع هب وراد و اذغ نامزاس یوس

 دیاب هناورپ دیدجت یاضاقت تساوخرد و دراد رابتعا لاس ۴ رثکادح اه لمکم تبث هناورپ -۶ هدام



 دیاب هناورپ دیدجت یاضاقت تساوخرد و دراد رابتعا لاس ۴ رثکادح اه لمکم تبث هناورپ -۶ هدام

.دیآ لمع هب تدم یاضقنا زا لبق هام شش

 هدروآرف دوجو ،وراد و اذغ نامزاس ،تبث هناورپ ای زوجم رابتعا تدم لوط رد هچنانچ :هرصبت

 یار اب ار طوبرم تبث هناورپ ای زوجم ،دهد صیخشت هعماج تمالس رضم ای و مزالریغ ار لمکم

.دیامن یم وغل لمکم ینف هتیمک

 لرتنک و دیلوت هنیهب طیارش هب طوبرم طباوض تیاعر هب فظوم لمکم تبث هناورپ نابحاص -۷ هدام

 زا هدش مالعا طباوض قبط رازاب حطس رد یفیک لرتنک تاعلاطم و دیلوت زا سپ و نیح ،لبق یاه

.دنتسه وراد و اذغ نامزاس یوس

 ذخا دنمزاین لمکم هدروآرف یدنب هتسب ای و لکش ،بیکرت ،نویسالومرف رد رییغت هنوگره -۸ هدام 
.دوب دهاوخ هناورپ حالصا و زوجم

 و هناورپ بحاص اب اه لمکم یدنب هتسب و یبناج داوم ،هیلوا داوم تیفیک لرتنک و نیمضت -۹ هدام

.تسا وراد و اذغ نامزاس طباوض قبط

 اذغ نامزاس زا تبث هناورپ ذخا هب طونم روشک هب هدش هتخاس لمکم هلومحم ره تادراو -۱۰ هدام

.دشاب یم یلبق تقفاوم و وراد و

 رازاب حطس زا لمکم یروآ عمج موزل هب وراد و اذغ نامزاس صیخشت تروص رد -۱۱ هدام

)Recall(، نامزاس هب دوخ درکلمع شرازگ و تقو عرسا رد ارجا هب فظوم هناورپ بحاص تکرش 

 یفرعم بجوم زوجم ای هناورپ قیلعت رب هوالع تسا نکمم رما نیا زا یطخت .تسا وراد و اذغ

.دوش یئاضق عجارم هب یطاخ تکرش

 اذغ نامزاس زا زوجم یاراد هدننک عیزوت یاه تکرش قیرط نیا زا افرص اه لمکم عیزوت -۱۲ هدام

 زاین نودب و اه هناخوراد قیرط زا افرص هدننک فرصم هب اه لمکم هضرع .دش دهاوخ ماجنا وراد و

.دوش یم ماجنا کشزپ هخسن هب

 و اذغ نامزاس یوس زا هدش مالعا طباوض قبط افرص اهنآ یبایرازاب و لمکم یفرعم -۱۳ هدام

.تسا زاجم وراد

 هام ۳ یط رثکادح ار همان نییآ نیا رد روکذم طباوض تسا فظوم وراد و اذغ نامزاس -۱۴ هدام

.دناسرب مومع عالطا هب نامزاس سییر غالبا اب و هیهت نآ بیوصت خیرات زا



 هام ۳ یط رثکادح ار همان نییآ نیا رد روکذم طباوض تسا فظوم وراد و اذغ نامزاس -۱۴ هدام

.دناسرب مومع عالطا هب نامزاس سییر غالبا اب و هیهت نآ بیوصت خیرات زا

 ،تشادهب ریزو ءاضما هب ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ خیرات رد و نیودت هرصبت ۸ و هدام ۱۴ رد همان نییآ نیا
 دهاوخ یلبق طباوض و اه همان نییآ هیلک نیزگیاج خیرات نیا زا و هدیسر یکشزپ شزومآ و نامرد
.دوب


