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 دادرارق عوضوم _۲ هدام

 تامدخ و عیزوت ،شورف تهج امرس رتسم هب شورف یراک لمعلاقح یاطعا زا تسا ترابع دادرارق عوضوم

 غلبم زا دصرد ....... یازا رد و هدنشورف یزاربا یاهتمیق و طیارش اب هدنشورف تالوصحم شورف زا سپ

 ۴ هدام یارجا هب دهعتم هدنشورف و دادرارق ۳ هدام یارجا هب دهعتم امرسرتسم نآ یازا رد .دشابیم شورف

 .ددرگیم دادرارق

 امرسرتسم تادهعت _۳ هدام

  .هدنشورف تالوصحم شورف تهج امرسرتسم نیالنآ شورف مرفتلپ رد هدنشورف تناکا صیصخت ۳_۱

 .هدنشورف تالوصحم شورف تهج یزاجم یاههکبش رد هدنشورف تالوصحم و دنرب غیلبت ۳_۲

 یزاجم یاضف و امرس رتسم تیاس رد ندادرارق تهج هدنشورف یزاربا تالوصحم یدعب هس سکع نیمأت ۳_۳

 .لوصحم ره یازا هب لایر ............... غلبم تخادرپ اب

 .دشابیم دادرارق ۲ دنب رد هدش مالعا غلبم رب دازام الاب غلبم :۱ هرصبت

 نیا هب هتسباو یزاجم یاههکبش و امرسرتسم تیاس رد هدافتسا یارب افرص یدعب هس یاهسکع :۲ هرصبت

 یاضاقت هدنشورف هک یتروص رد .دشابیمن زاجم رگید فدها یارب نآ زا هدافتسا اذل .ددرگیم یحارط تیاس

 .دباییم شیازفا روکذم غلبم ربارب هس هب یحارط خرن ،دراد رگید فادها یارب ار اهحرط زا هدافتسا

 هب طوبرم تیاس تاحفص )نایرتشم اب طابترا و اهتمیق یناسرزورب ،تاعالطا یراذگراب لماش( تیریدم ۳_۴

 .لایر ................. هناهام تخادرپ یازا رد امرسرتسم تیاس رد هدنشورف تالوصحم و دنرب

 .دشابیم دادرارق ۲ دنب رد هدش مالعا غلبم رب دازام الاب غلبم :۳ هرصبت
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  .دشابیم امرسرتسم هدهع رب هام ۱۸ تدم هب هدنشورف تالوصحم شورف زا سپ تامدخ ۳_۵

 دنشورف تادهعت _۴ هدام

 شورف یارب رظن دروم تالوصحم سکع ،دادرارق دقع زا سپ هتفه کی تدم هب ددرگیم دهعتم هدنشورف ۴_۱

 .دیامن هئارا امرسرتسم میت هب یدعب هس یزاسلدم تهج ار امرسرتسم یترتنیا هاگشورف رد

 مدع تروص رد .دیامن مالعا ار یدعب هس یاهحرط دییات مدع ای دییات تعاس ۲۴ ات تسا فظوم هدنشورف ۴_۲

  .دوش هداتسرف حالصا یارب حرط تاداریا ینامز هزاب نیمه رد دیاب ،دییات

 ره رظن دروم یاوتحم ،یدعب هس یاهحرط ییاهن لیوحت زا سپ تعاس ۴۸ فرظ دراد مازلا هدنشورف ۴_۳

 .دیامن یراذگراب تیاس ییاوتحم تمرف اب قباطم ار لوصحم

 ،یمالعا تاصخشم اب قباطم ٌانیع ار امرسرتسم طسوت هدش هتخورف لوصحم ،ددرگیم دهعتم هدنشورف ۴_۴

 .دشابیم هدنشورف هجوتم نآ بقاوع ،تریاغم تروص رد و دهد لوصحم رادیرخ لیوحت

 امرسرتسم تیاس رد یزاسدنرب ناونع هب هک هدنشورف دنرب یزاربا تاصخشم و درادناتسا ذخا تیلوئسم ۴_۵

 نیا ،هدنشورف تاراهظا و تیعقاو نایم تریاغم تروص رد و هدوب یو هدهعرب ،دوشیم مالعا هدنشورف طسوت

 .تسا ناشیا هجوتم عوضوم

 ًافرص هدنیامن و هدوب یو هدهع هب هدنشورف تالوصحم هدوزفا شزرا رب تایلام هب طوبرم تاعوضوم ۴_۶

 .دیامنیم تفایرد ار دهدیم هئارا هک یتامدخ و شورف یراکلمعلاقح

 تسیل دیامنیم دهعت هدنشورف و دسریم شورف هب هدنشورف یزاربا یتمیق تسیل اب قباطم تالوصحم ۴_۷

  .دشاب ناسکی روشک رسارس رد شتالوصحم تمیق یزاربا

  .دوش مالعا تیاس رد هدنشورف طسوت قیقد دیاب لوصحم تخاس نامز تدم ۴_۸
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 نیا ریغ رد ،دهد رادیرخ لیوحت ار هدش هتخورف لوصحم یمالعا نامز رد تسا فظوم هدنشورف :۴ هرصبت

 همیرج ،امرسرتسم طسوت هدش هتخورف لوصحم تمیق )دصرد کی( دصرد ۱ درکرید زور ره یازا هب تروص

 .دش دهاوخ

  .دشاب زور هب هراومه دیاب هدنشورف تالوصحم تمیق ۴_۹

 هتخورف لوصحم ،میدق تمیق نامه هب تسا فظوم هدنشورف ،تمیق یناسر زور هب مدع تروص رد :۵ هرصبت

 .دهد رادیرخ لیوحت ار هدش

 نوناق ۱۰ هدام( تسا هدیدرگ میظنت یندم نوناق ۱۰ هدام ساسارب دادرارق نیا هک دیامنیم لوبق هدنشورف ۴ـ۱۰

 ،دشابن نوناق حیرص فلاخم هکیتروص رد دناهدومن دقعنم ارنآ هکیناسک هب تبسن یصوصخ یاهدادرارق :یندم

 .)تسا ذفان

 دادرارق تدم _۵ هدام

 مامت  ................. تدم هب دادرارق ءاضما اب نامزمه و  ............................ خيرات زا دادرارق تدم

 .دشابيم

 طيارش رياس _۶ هدام

 ره تحت ،یلك تروص هب هچ و یئزج لكش هب هچ ار دوخ یراک لمعلا قح یراذگاو هزاجا امرسرتسم ۶_۱

 .تشاد دهاوخن ار ريغ هب هدنشورف یبتك تقفاوم نودب ناونع

 تالوصحم رب امرسرتسم شورف گت ،هدنیامن طسوت شورف زا سپ تامدخ یراک لمعلا قح لیلد هب ۶_۲

  .دشاب ییاسانش لباق تامدخ هئارا یارب ناریا یاجک ره ات دش دهاوخ بصن هدنشورف

 رد ار هدنشورف تالوصحم شورف زا سپ تامدخ رامآ هک دهدیم امرسرتسم هب ار رایتخا نیا هدنشورف ۶_۳

 .دیامن باختنا ار لوصحم هناهاگآ رادیرخ ات دیامن اشفا امرسرتسم تیاس
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 تخادرپ .ددرگیم امرسرتسم هب هنیزه لیمحت ببس هدنشورف طسوت ۴ دنب دراوم زا کی ره تیاعر مدع ۶_۴

 .تسا هدنشورف هدهع هب هدنشورف طسوت ۴ دنب تادهعت یارجا مدع ببس هب امرسرتسم هب هدش دراو هنیزه

 فالتخا لح _۷ هدام

 ،رابتعا ،داقعنا هلمج زا ،نآ هب عجار ای و نآ زا هتفرگ تاشن یواعد ای دادرارق نیا هب طوبرم تافالتخا هیلک

 قیرط زا سپس ،زیمآ تملاسم یوگتفگ قیرط زا ادتبا نآ یارجا ای ریسفت ،دهع ضقن ،دادرارق همتاخ ،خسف

  .تسا لصف و لح لباق نارهت ناتسا حالص یذ ییاضق عجارم هب هعجارم

 .دشاب یم روشک نیا رد یلخاد نیناوق عبات تروص ره هب و میظنت نارهت رهش و ناریا روشک رد دادرارق نیا

 دادرارق خسف ـ۸ هدام

 :ددرگیم خسف دروم هب انب نيفرط طسوت ريز دراوم رد  ......................  تدم رد دادرارق نيا

 خسف هب تبسن دراد قح هدنشورف ديامن یراددوخ شرافس هوجو تخادرپ زا امرسرتسم هك یتروص رد ۱_۸

 .ديامن ناربج ار هدنشورف هب هدراو یلامتحا تراسخ یتسياب امرسرتسم و ديامن مادقا دادرارق

 تقفاوم دروم رما نيا و مالعا تكرش هب ًابتك ار یراكمه همادا هب دوخ ليامت مدع امرسرتسم هك یتروص رد ۲_۸

 .دريگ رارق هدنشورف

 خسف قح امرسرتسم ،دادرارق یاههرصبت و داوم زا کی ره رد هدنشورف تادهعت تیاعر مدع تروص رد ۳_۸

 ۲ هرصبت رد یحارط یاههنیزه هیلک لداعم تلاح نیا رد خسف یاههنیزه .تشاد دهاوخ ار دادرارق هفرطکی

 .دشابیم ۳_۲ هدام

 

 ءاضما زا سپ هك تسا دحاو مكح رد ود ره هك هديدرگ ميظنت هخسن ۲ رد و هرصبت ۵ ،هدام ۸ رد دادرارق نيا

 .دشابیم ارجالامزال نيفرط طسوت نآ تاحفص هيلك


