
 

تاقیقحت زکارم  مرتحم  ياسور 
اه هدکشناد  مرتحم  ياسور 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  ریدم  تسرپدحاو  همیکح  رتکد  مناخ  راکرس 

مالساب

ياه حرط  تیریدم  هناماس  دش  هدـناسر  عالطا  هب  ییاه  همان  یط  رتشیپ  هک  هنوگنامه  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  اـمارتحا ،        
" روشک یتاقیقحت  ياه  حرط  عماـج  هناـماس   " و شهوژپ " رد  قالخا  یلم   " ياه هناماس  هب  رایشهوژپ )  ) هاگـشناد یتاقیقحت 

یبایـشزرا هرمن  شهاک  یلم ، ياه  هناماس  رد  اطخ  بجوم  همان  نایاپ  / حرط لازوپورپ  تاعالطا  رد  صقن  هنوگره  و  تسا  لصتم 
عالطا هب  نیاربانب  .دش  دهاوخ  هدنیآ  یلامتحا  تالکشم  تنواعم و  نیا  داتس  رد  لازوپورپ  یسررب  ياهدنیآرف  يدنک  هاگشناد ،
هدننک تفایرد  دحاو  هب  هدوبن و  رودقم  لیذ  صقاون  ياراد  ياه  لازوپورپ  یـسررب  ناکما  دناسر  یم  یلاعراکرـس  / یلاعترـضح

هب رایشهوژپ  هناماس  رزیاورپوس  يداتـس و  ناسانـشراک  يوس  زا  رتشیپ  یگنهامه  یناسر و  عالطا  .دش  دـهاوخ  هداد  تدوع 
مزال یگنهامه  یناسر و  عالطا  تسا  دنمشهاوخ  .تسا  هتفرگ  ماجنا  تیریدم  / هدکشناد / زکرم نآ  ناسانشراک  اب  ینفلت  تروص 
تقد هجوت و  نسح  زا  شیپاشیپ  .دریذـپ  تروص  یمارگ  نایوجـشناد  یملع و  تایه  مرتحم  ياضعا  مرتحم ، ناسانـشراک  اـب 

.مراد ار  رکشت  لامک  ناترظن 

: دوش یم  اطخ  داجیا  ثعاب  نونکا  مه  هک  یتالکشم 

همان نایاپ  حرط و  يامنهار  داتسا  / دادرارق فرط  يرجم  ندوبن  صخشم  . 1

( .دشاب هدش  باختنا  وجشناد  / يرجم تروص  هب  دیاب  امتح  وجشناد  مان   ) همان نایاپ  رد  وجشناد  / يرجم ندوبن  صخشم  . 2

.دریگ یم  ماجنا  تاقیقحت  زکارم  رد  اهنآ  يرواد  هک  ییاه  حرط  يور  رب  رایشهوژپ  هناماس  رد  هدش  ماجنا  يرواد  نتشادن  . 3

.دریگ یم  ماجنا  اه  هدکشناد  رد  اهنآ  يرواد  هک  ییاه  همان  نایاپ  يور  رب  رایشهوژپ  هناماس  رد  هدش  ماجنا  يرواد  نتشادن  . 4

 ...( عبانم و يدنب ، نامز   ) لثم لازوپورپ  یلصا  ياه  شخب  ندوب  یلاخ  . 5

.دشاب هتفرگ  رارق  امنهار  داتسا  / دادرارق فرط  يرجم  لیافورپ  رد  دیاب  امازلا  لازوپورپ  . 6
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