
روشک یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد مرتحم  ياسؤر 

قوقح نویـسناونک  یلم  عجرم  اـب  يروانف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یقوقح  تنواـعم  تـالماعت  وریپ 
یـشهوژپ ياـه  تیولوا هلیـسو  نیدـب  كدوک ، قوقح  ءاـقترا  روـظنم  هب  يرتـسگداد  ترازو  كدوـک 

وحن هب  ات  دوش  یم لاسرا  فلتخم  ياـه  شیارگ اـه و  هتـشر رد  ناـکدوک و  هنیمز  رد  اـه  هاگتـسد یخرب 
، یتاقیقحت ياه  هوژورپ بلاق  رد  ات  دوش  یناسر  عالطا ارتکد  دشرا و  نایوجشناد  ناداتسا و  هب  یـضتقم 

زین هطوبرم  دـحاو  ای  صخـش  ًانمـض  .دوش  هتخادرپ  يدربراک  تاعوضوم  نیا  هب  اه  هلاسر اه و  همان نایاپ
.دوش نکمم  ياه  تیامح بلج  يارب  روبزم  هاگتسد  ای  داهن  اب  هرکاذم  دراو  ًالقتسم  دناوت  یم

هزوح رد  روشک  یتیبرت  ینیمأت و  تامادقا  اه و  نادنز نامزاس  یـشهوژپ  ياه  تیولوا
ناکدوک

ناکدوک و نادنز  هب  تشگزاب  رب  رثؤم  لماوع  نوماریپ  هتفرگ  تروص  ياه  شهوژپ یسررب  لیلحت و  . 1
؛ ناناوجون

؛ ناناوجون ناکدوک و  میارج  ناینابرق  ياه  هفلؤم یسررب  . 2

؛ ناناوجون ناکدوک و  اب  طبترم  میارج  زا  يریگشیپ  رد  نادنز  ماظن  ياه  يدمآراکان يدمآراک و  . 3

؛ تیبرت حالصا و  ياه  نوناک نایوجددم  یشزومآ  یجنسزاین  . 4

نایوجددـم يارب  بولطم  يوگلا  هیارا  دوجوم و  فلتخم  ياه  هنیمز رد  یـشزومآ  ياهوگلا  یـسررب  . 5
؛ تیبرت حالصا و  ياه  نوناک

حالـصا و ياه  نوناک نایوجددـم  يارب  یمـسر  ریغ  یمـسر و  ياـه  شزومآ یـشخبرثا  نازیم  نییعت  . 6
؛ تیبرت

اب تیبرت  حالـصا و  ياـه  نوناـک نایوجددـم  یحالـصا  یـشزومآ و  ياـه  هماـنرب یقیبطت  تاـعلاطم  . 7
؛ یللملا نیب یلم و  ياهدرادناتسا 
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ءاقترا یشزرو و  ياه  همانرب رد  تیبرت  حالصا و  ياه  نوناک نایوجددم  تکراشم  ریثأت  نازیم  . 8
؛ یگدنز تیفیک 

؛ نآ ءاقترا  ياهراکهار  تیبرت و  حالصا و  ياه  نوناک رد  يزومآ  هفرح لاغتشا و  درکلمع  یسررب  . 9

تمالس تشادهب و  يارب  بولطم  ياه  لدم هیارا  یتشادهب و  تامدخ  دوجوم  عضو  یـسانش  بیـسآ .10
؛ تیبرت حالصا و  ياه  نوناک نایوجددم 

ياـه نوناـک نایوجددـم  نادـنز  هـب  تشگزاـب  مدـع  رد  صیخرت  زا  دـعب  تـبقارم  تیاـمح و  شقن  . 11
؛ تیبرت حالصا و 

نایوجددـم نادـنز  هب  ددـجم  تشگزاـب  مدـع  رب  یگداوناـخ  لرتنک  ياـه  مسیناـکم تارثا  یـسررب  . 12
؛ تیبرت حالصا و  ياه  نوناک

حالصا و ياه  نوناک نایوجددم  هنانکشراجنه  يراتفر  ياهوگلا  رییغت  رب  نادنز  تاریثأت  تخانـش  . 13
.تیبرت

.مراتساوخ نانم  دزیا  هاگرد  زا  ار  امش  تمالس  تداعس و  قیفوت ،
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نشور دمحم 
سلجم روما  یقوقح و  نواعم 

 : تشونور

؛ یهاگآ يارب  تاررقم - نیناوق و  حیقنت  نیودت و  حیاول ، هرادا  مرتحم  لکریدم  یعراز ، رتکد  ياقآ  بانج  - 
يارب يرتسگداد - ترازو  كدوک  قوقح  نویسناونک  یلم  عجرم  مرتحم  ریبد  يدنولا ، رفظم  ياقآ  بانج  - 

.یهاگآ
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