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 سول نيشام زا هدافتسا اب هناد تشرد يگنس حلاصم شياس نييعت يارب نومزآ شور
سلجنآ

مجنپ پاچ
ناريا يتعنص تاقيقحت و درادناتسا هسسوم

 هك ناريا رد تسا ينامزاس اهنت ناريا يتعنص تاقيقحت و درادناتسا هسسوم
 و نيودت و نييعت ار اه هدروآرف يمسر درادناتسا دناوتيم نوناق قبط رب
 .ديامن مالعا يرابجا درادناتسا يلاعياروش تقفاوم بسك اب ار اهنآ يارجا
:زا تسترابع هسسوم ياهفده و فياظو
 نيودت روظنمب تاقيقحت ماجنا – يلم ياهدرادناتسا رشن و نيودت ،نييعت )
 و ديلوت ياهشور دوبهب هب كمك ،يلخاد ياهالاك تيفيك ندرب الاب درادناتسا
 يلم ياهدرادناتسا جيورت -روشك يئافكدوخ تهج رد عيانص يئاراك شيازفا

 ياهالاك يفيك لرتنك – يرابجا ياهدرادناتسا يارجا رب تراظن –



 ياهالاك رودص زا يريگولج و يرابجا ياهدرادناتسا لومشم يتارداص
 يجراخ هباشم ياهالاك اب تباقر تاناكما ندومن مهارف روظنم هب بوغرمان
 درادناتسا لومشم يتادراو ياهالاك يفيك لرتنك يللملا نيب ياهرازاب ظفح و
 و يلخاد ناگدننكديلوت و ناگدننك فرصم زا تيامح روظنم هب يرابجا

 ينف و يملع يئامنهار يجراخ بوغرمان ياهالاك دورو زا يريگولج
 هرابرد قيقحت و هعلاطم – ناگدننك فرصم و ناگدننك عيزوت ،ناگدننكديلوت
 جيورت – فلتخم ياهالاك يربارت و يدنب هتسب ،يرادهگن ،ديلوت ياهشور
 اهالاك هنومن قيبطت و شيامزآ – شجنس لياسو نويساربيلاك و كيرتم متسيس
 رودص و يا هسياقم رظنراهظا و تاصخشم مالعا ،طوبرم ياهدرادناتسا اب
. ( مزال ياه همانيهاوگ
 رد اذل و دشاب يم درادناتسا يللملا نيب نامزاس ءاضعا زا درادناتسا هسسوم
 ناهج يتعنص و ينف و يملع ياهتفرشيپ نيرخآ زا مه دوخ فياظو يارجا
 دروم ار روشك صاخ ياهيدنمزاين و يلك طيارش مه و ديامن يم هدافتسا
.دهد يم رارق هجوت
 و تسا روشك داصتقا و مدرم مامت عفن هب ناريا يلم ياهدرادناتسا يارجا
 فرصم تشادهب و ينميا نيمأت و يلخاد شورف و تارداص شيازفا ثعاب
 شيازفا بجوم هجيتن رد و اه هنيزه و تقو رد يئوج هفرص و ناگدننك
.دوش يم اهتميق شهاك و يمومع هافر و يلم دمآرد

هدننك هيهت
هسام و نش نويسيمك

سيئر
همانرب نامزاس كاخ كيناكم و ينف هاگشيامزآ  و هار سدنهم

نامتخاس
يدمحم-ديعس

ءاضعا
كمران يلاع يارسرنه يتعنص يميش سدنهم -ياروهن ميهاربا

هلا ترصن
همانرب نامزاس - ينف رتفد نامتخاس سدنهم دمحم-ردص ينب
يتعنص هدكشناد  و هار سدنهم

نامتخاس
رغصا-يروصنم

ينف هدكشناد يسانش نيمز سدنهم ميرك-يفسوي

ريبد
سانش نيمز نسحدمحم -يئاسرف



 يتعنص تاقيقحت و درادناتسا هسسوم سانشراك
ناريا

بلاطم تسرهف

 نيشام زا هدافتسا اب هناد تشرد يگنس حلاصم شياس نييعت يارب نومزآ شور
سلجنآ سول
فده 
شيامزآ شور 

يلاعت همسب
راتفگشيپ

 يلم هتيمك رظن ريز هسام و نش نويسيمك هليسو هب ناريا درادناتسا نيا 
 دانتسا هب و هديدرگ هيهت ناريا يتعنص تاقيقحت و درادناتسا هسسؤم نامتخاس
 مهدفه بوصم ناريا درادناتسا هسسوم سيسأت هزاجا هب عجار نوناق 1 هدام
 نيسلجم يئاراد كرتشم نويسيمك بوصم همانساسا 3 هدام و 1339 دادرخ
. ددرگيم رشتنم 134 هامريت مهن رد
 مولع و عيانص يناهج و يلم ياهتفرشيپ اب  يماگمه ظفح يارب 
 و تفرگ دنهاوخ رارق رظن ديدجت دروم هاگب هاگ ناريا ياهدرادناتسا
 ماگنه رد دسرب اهدرادناتسا نيا ليمكت اي حالصا يارب هك يداهنشيپ هنوگره
. دش دهاوخ هتشاذگ طوبرم ياهنويسيمكرايتخا رد رظن ديدجت
 اهرظن ديدجت نيرخآ اي اهدرادناتسا نيا پاچ نيرخآ دياب زين ناگدننك هدافتسا 
. دنروآ تسدب البق ار اهنآ تاحالصا و
 اهالاك شرافس اي اهدادرارق ميظنت يانبم ناوتيم ار ناريا ياهدرادناتسا 
 رد يبسانم تارييغت ناوتيم موزل تروص رد روظنم نيا يارب و داد رارق

. داد اهنآ طيارش اي تارابع
 ياهيدنمزاين هب هجوت اب هك تسا هدوب نآ رب يعس درادناتسا نيا هيهت رد 

 درادناتسا و روشك نيا رد لومعم ياهشور نايم رودقملا يتح ناريا صاخ
 . دوش داجيا يماگمه و يگنهامه رگيد ياهروشك رد لوادتم ياهشور و
 مزال ياهشيامزآ يارجا و دوجوم ياهتراهم و تاناكما يسررب اب نيا ربانب
: ديدرگ هيهت ريز درادناتسا زا هدافتسا اب رضاح درادناتسا
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 هناد تشرد يگنس حلاصم شياس نييعت يارب نومزآ شور
سلجنآ سول نيشام زا هدافتسا اب

فده - 1



 اب سلجنآ سول نيشام زا هدافتسا اب يگنس حلاصم شياس رادقم شور نيا رد 
 درخ نش و نش - اه هرابرس هدرخ - اهگنس هدرخ يارب شياس صوصخم راب

1. ددرگيم نييعت هدش

شيامزآ شور - 2
: راك لئاسو 2-1
 يتاصخشم ياراد دياب سلجنآ سول نيشام - سلجنآ سول نيشام -2-1-1

 دودسم نآ رس ود ره هك يلاخوت هناوتسا كي زا نيشام نيا : دشاب ريز رارقب
 . دشابيم رتميتناس 71/12 هناوتسا يلخاد رطق تسا هدش ليكشت دشابيم
 هدركن ذوفن هناوتسا لخادب هك تسا يروحم هب لصتم فرط ود زا هناوتسا
 يقفا الماك روطب اه هياپ يور ندش راوس زا سپ دناوتيم هناوتسا و تسا

 يا هچيرد زا هناوتسا لخادب داوم نتخير يارب . دنك نارود روحم نيا لوح
. ددرگيم هدافتسا هدش لصتم هندب هب هرهم و چيپ هليسوب هك
 يلخاد لكش , ندش هتسب زا سپ ات دشاب هتشاد انحنا هناوتسا دننام دياب هچيرد 
 لخاد رد يدالوف هغيت كي هيبعت اب تروصنيا ريغ رد . دنكن رييغت هناوتسا
 لمعب يريگولج هچيرد اب حلاصم دروخرب زا دياب ( لكش قباطم ) هچيرد
. ديآ
 عاعش دادتما رد نآ ضرع و هاگتسد زا ندش ادج لباق هك يدالوف هغيت كي 
 هندب يور دشاب هناوتسا لوط اب ربارب نآ لوط و رتم يتناس 8/89 هناوتسا
 هندب يور نآ ندرك راوس و هغيت تماخض . ددرگيم راوس هناوتسا لخاد رد
 رد هغيت . ددرگ مواقم و مكحم ندش هتسب زا سپ هك دشاب يروط دياب هناوتسا
 رد و هناوتسا طيحم لوط رد هچيرد ات نآ هلصاف هك ددرگ راوس دياب يلحم
. دشابن رتمك رتميتناس 127 زا نآ ينارود شدرگ تهج
 اب و دشاب شياس لباقم رد مواقم دالوف زا روبزم هغيت تسا رتهب : يروآداي 
 زا ناوتيم يلو . ددرگ راوس هچيرد زا ادج و لكش ليطتسم يضرع عطقم
 ; درك هدافتسا زين دوشيم راوس لخاد زا هچيرد يورب هك يشبن هعطق كي
 شياسراب و داوم , نارود ماگنه هك ددرگ بصن يروط يشبن هكنآ طرشب
. ددرگ عمج يشبن لاب يجراخ حطس يور هناوتسا رد دوجوم

 تاصخشم اب دياب دنوريم راكب شور نيا رد هكيئاهكلا مامت - اه كلا 2-1-2
2 . دشاب هتشاد تقباطم ناريا 1345 لاس 295 هرامش درادناتسا ياهكلا

: شياسراب 2-1-3
 و رتميتناس 4/7 يلا 14/6 يبيرقت رطقب يدالوف ياه يوگ زا شياسراب 
. تسا هدش ليكشت مرگ 445 يلا 390 نيب نزو
 تبحص نآ زا 2-2 دنب رد هك شيامزآ دروم هنومن يدنب هناد شياسراب 
: دشاب ريز تروصب دياب دوشيم



: شيامزآ دروم هنومن 2-2
 دياب تسا هدش ليكشت زيمت و هتسش ياه هناد زا هك ار شيامزآ دروم هنومن 
 ابيرقت و داد ترارح دارگ يتناس هجرد 110 ات 105 ترارح اب يا هروك رد
 لودج يدنب هناد عاونا زا يكي اب يدنب هناد زا سپ و درك كشخ تباث نزو ات

 يداوم هدنيامن دياب شيامزآ دروم هنومن ياه هناد . داد تقباطم (1) هرامش
. دوشيم فرصم راك رد هك دشاب



:راك شور 3-2
 اب ار نيشام و ديهد رارق نيشام رد ار شياس راب و شيامزآ دروم هنومن

 ياهدنب هناد يارب .ديروآرد تكرحب هقيقد رد رود 33 ات 30 نيب يتعرس
500,D,C,B,A 1000  ياه يدنب هناد يارب و رود G,F,E نيشام رود 

 ينارود تعرس هك ددرگ نازيم يروط دياب نيشام تكرح .دنك نارود دياب
 دوشيم هدافتسا هغيت ناونعب يشبن زا رگا .دشاب رگنل نودب و تخاونكي نآ

 عمج يشبن يجراخ حطس يور راب ات دشاب يروط دياب نيشام تكرح تهج
.ددرگ
 زا رت تشرد كلا زا هدافتسا اب و دينك يلاخ ار نيشام راب لمع ناياپ زا سپ
 هليسوب دياب ار رتمرن داوم .دينك يدنب هناد ارنآ رتميليم 1/70 همشچ اب كلا
 درادناتسا اب هك يشور زا هدافتسا اب و رتميليم 1/70 عبرم همشچ اب كلا

.درك كلا ديامنيم تقباطم ناريا 1346 لاس 447 هرامش



 رد و تسش دياب ار رتميليم 1/70 عبرم همشچ اب كلا زا رت تشرد داوم
 ات درك كشخ دارگيتناس هجرد 110 ات 105 نيب ترارح هجرد رد يا هروك
.دومن نزو ارنآ تقد اب سپس و دسرب تباث نزوب
:يروآداي
 يديقم تاعالطا هناوتسا نارود زا رود 100 زا سپ شهاك نييعت اب ناوتيم
شيامزآ نيا هكيعقوم .دروآ تسدب شيامزآ دروم هنومن يتخاونكي هرابرد

 و ددرگن رسك يزيچ نيشام زا هدش جراخ داوم زا درك تقد دياب ديآيم لمعب
 لمع مامت يارب اددجم هدش هديئاس درگ مامضناب هدش هتشادرب هنومن مامت
.دوش هتخير نيشام لخاد هب شيامزآ
رتشرد داوم



هبساحم 4-2
 ناشن هيلوا نزو دصرد بسح رب يئاهن نزو و هنومن هيلوا نزو نيب توافت 
. ددرگيم شرازگ شياس رثا رد شهاك دصرد ناونعب رادقم نيا دوشيم هداد

 هب لكش يبعكم تاعطق هب و هدش درخ تسد اب هك يئاهگنس هتخت-1
 ابيرقت شياس ياراد شيامزآ شور نيا رد دنشاب هدمآرد فلتخم ياه هزادنا
. دنشابيم نيشام طسوت هدش درخ ياهگنس عون نامه دصرد 85 اب ربارب

 درادناتسا ياه كلا اب اهنآ قيبطت و اه كلا هرابرد رتشيب تاعالطا يارب-2
 لاس 295 هرامش ناريا كلا درادناتسا هب هسنارف و ناملآ - ناتسلگنا - اكيرمآ

. دوش هعجارم ناريا 1345
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