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 اهدادرارق شیاپ هناماس یفرعم
 روشک ياه هاگشناد تعنص اب طابترا شخب ياهدادرارق یهدنامزاس و يریگیپ شیاپ فده اب اهدادرارق شیاپ هناماس

 دننام دادرارق ره تاییزج اب هارمه تعنص اب طابترا ياهدادرارق تبث ناکما هناماس نیا رد .تسا هدیدرگ يزادنا هار

 لباق رظن دم دراوم, هاگشناد ره زاین هب هتسب تسا رکذ نایاش .تسا هدش هدید ... و هطوبرم دانسا ,دادرارق يدنبزاف
 .دشابیم هناماس هب ندوزفا

 سانشراک زا دراوم,لاوس هنوگره دوجو تروص رد.ددرگ یفرعم هناماس فلتخم ياه شخب دوشیم یعس همادا رد

  .دوش يریگیپ هاگشناد رد هناماس

 *.ددرگیم یناسر زورب بترم روط هب لیاف نیا
 

 

 

 

 

  هناماس یمومع شخب

 

 تسخن هحفص

 

 
  اهدادرارق شیاپ هناماس یمومع هحفص

 



 زا یلک تاعالطا هیارا,هناماس یفرعم رب لومشم یتاعالطا دشابیم هاگشناد ره صتخم هک هناماس یمومع هحفص رد

 ياهدادرارق يرامآ شیامن ,هاگشناد هنامرحم ریغ ياهدادرارق نیرخآ زا يدودحم تاعالطا شیامن,هاگشناد ياهدادرارق

 .).... و هطبرم ياه هورگ,اهدادرارق تیعضو بسحرب دننام ( هاگشناد
 

 

 اه لمعلاروتسد و اه همان نییآ
 

 
  اه لمعلاروتسد و اه همان نییآ هحفص

 ار هطوبرم دراوم دناوتیم, هاگشناد هک دشابیم لمعلا روتسد و اه همان نییآ هب طوبرم تمسق,هحفص نیا رد رگید شخب
 هداد شیامن رظندم لمعلاروتسد ای همان نییآ تاییزج,هدهاشم تمسق يور رب کیلک اب.دهدرارق تمسق نیا رد

 .دوشیم

 

 

 



  اهدادرارق
 

 
 اهدادرارق

 زا يرامآ اب هارمه ,دنا هدش تبث هنامرحمریغ تروص هب تبث ماگنه رد هاگشناد ياهدادرارق یمامت تمیق نیا رد
 میظنت لباق دادرارق تبث ماگنه رد هنامرحمریغ ياهدادرارق غلابم شیامن هک تسا رکذ هب مزال .ددرگیم هیارا اهدادرارق

 .تسا هدش هدید زین اهرادومن و لودج زا یجورخ تفایرد ناکما.دشابیم
 



  يربراک لنپ هب دورو

 

 
 لنپ هب دورو هحفص

 

 دراو زا سپ و دنوشیم تیاده يربراک لنپ هب دورو هحفص هب,  ”هناماس هب دورو ”تمسق يور رب کیلک اب ناربراک

 .دندرگیم دوخ يربراک لنپ دراو,تسا هدیدرگ لاسرا اهنآ يارب کمایپ قیرط زا هک روبع زمر و يربراک مان ندرک

 دک,دوخ سامت هرامش دراو زا دعب هک تروص نیا هب,دراد دوجو ناربراک يارب روبع زمر یبایزاب ناکما هحفص نیا رد

 .دنکیم ادیپ رییغت ناشیا یلم دک اب اهنآ روبع زمر,دییات دک ندرک دراو اب و دوشیم لاسرا اهنآ يارب دییات

 .دراد دوجو ربراک ره لنپ لخاد رد روبع زمر و يربراک مان رییغت ناکما*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راکیاپ هحفص
 یگدیسر و یسررب هب زاین ربراک هلیسو هب هک يروما مامت نآ رد هک تسا يا هحفص,راکیاپ هحفص یلک روط هب
 .دوشیم هدناجنگ,دراد



 تساوخرد یسررب,راک شرازگ یسررب,راک شرازگ دولپآ,یتفایرد ياه مایپ : لماش دناوتیم ربراک عون هتسب روما نیا

 .دشاب ... و دادرارق دیدمت

 
  راکیاپ هحفص هنومن

 هدش میسقت یسررب راطتنا رد رومأ و یتفایرد ياه مایپ تمسق ود هب راکیاپ تسا صخشم ریوصت رد هک روطنامه

 یلمع اه نآ هب تبسن ربراک هک ینامز ات,دنوشیم هداد ناشن ربراک هب راکیاپ رد هک يدراوم تسا رکذ هب مزال.تسا

 .دنام دنهاوخ يو راکیاپ رد) مایپ کی یسررب ای راک شرازگ دولپآ الثم(دهدن ماجنا
 

 هحفص الاب گنر یبآ راون
 یمامت رد روکذم راون.تسا هدش لیکشت شخب 4 زا تمسق نیا,دوشیم هدهاشم راکیاپ هب طوبرم ریوصت رد هک روطنامه

 :میزادرپیم نا فلتخم ياه تمسق حیضوت هب همادا رد هک دراد رارق ربراک لنپ تاحفص

 ناکما تمسق نیا يور رب کیلک اب .ددرگیم هدهاشم تمسق نیا رد هناماس رد يو شقن و ربراک مان : يربراک -1

 .ددرگیم هدهاشم متسیس زا جورخ و يربراک تاعالطا شیاریو

 رد ات دوشیم هداد شیامن ربراک هب نشیکیفیتانو راکیاپ رد دوجوم دراوم یمامت تمسق نیا رد : اه مایپ و تانالعا – 2

 .دشاب هتشاد یسرتسد دراوم نیا هب هناماس زا هطقن ره

 ناکما.دننک لاسرا متسیس ناربراک يارب ار یفلتخم ياه مایپ دنناوتیم ناربراک تمسق نیا رد : دیدج مایپ لاسرا – 3
 ياه مایپ تمسق رد ياه مایپ تسیل .تسا هدش هدید تمسق نیا رد رظن دروم بطاخم و هطوبرم دادرارق باختنا
 .دشابیم هدهاشم لباق نم
 .دشابیم هدهاشم لباق هطوبرم دادرارق ياه مایپ تمسق رد دادرارق ره هدش لدب و در ياه مایپ روطنیمه

 .داد دهاوخ ششوپ ار رگشیامن هحفص مامت رگرورم,تمسق نیا يور رب کیلک اب : ییامن گرزب – 4

	

	

	



	

 تسار تمس ییوشک ونم

 
  ییوشک يونم

 

 رارق هدافتسا دروم هناماس فلتخم تاحفص نیب ییاجباج يارب دراد رارق هحفص تسار تمس رد هک ییوشک ونم

 .دریگیم

 هناماس سانشراک ونم زا یتاییزج الاب ریوصت رد.دوشیم هداد شیامن یفلتخم دراوم , ربراک عون بسحرب ونم نیا رد

 :میزادرپیم اهنآ تاحیضوت هب همادا رد هک تسا هدهاشم لباق

 

 راکیاپ هحفص شخب هب دوش هعجارم : راکیاپ -1

	

 : لماش هک,دشاب یفلتخم ياه هعومجم ریز ياراد دناوتیم ربراک عون بسح رب شخب نیا : اهدادرارق -2
 يارب الثم(هطوبرم ربراک ياهدادرارق یمامت تمسق نیا رد:)ناربراک مامت صوصخم(اهدادرارق تسیل : 1-2 

	.دوب دهاوخ هدهاشم لباق )يو ياهدادرارق همه,يرجم يارب ای هاگشناد ياهدادرارق همه,سانشراک
                                     هلیسو هب دادرارق کی تبث ناکما تمسق نیا رد : )يرجم و سانشراک صوصخم(دیدج دادرارق تبث: 2-2	

 .دراد دوجو هناماس سانشراک ای و يرجم

 هفاضا یسررب تسد رد ياهدادرارق تسیل هب هطوبرم دادرارق,ربراک هلیسو هب دادرارق کی تبث زا دعب*

 .ددرگیم هفاضا دنیآرف همادا تهج

 ياهدادرارق زا یتسیل تمسق نیا رد : )يرجم و سانشراک صوصخم(یسررب تسد رد ياهدادرارق : 3-2

 رد و دنریگیمرارق یسررب دروم شخب نیا رد اهدادرارق.دوشیم هداد شیامن متسیس رد هدش تبث دیدج

	.دنوشیم هدوزفا اهدادرارق تسیل شخب هب,دییات تروص



 هناماس سانشراک شخب نیا رد : )يرجم و سانشراک صوصخم(دیدمت ياه تساوخرد تسیل : 4-2

 .دنکیم هدهاشم ار دوشیم هیارا نایرجم طسوت هک دیدمت ياه تساوخرد تسیل

 دندرک هیارا اهدادرارق يارب هک يدیدمت ياه تساوخرد تسیل دنناوتیم دوخ لنپ رد ناربراک رد نینچمه

	.دننک هدهاشم ار

	
 ار هناماس نایامرفراک تیریدم و فیرعت ناکما هناماس سانشراک تمسق نیا رد :)سانشراک صوصخم(نایامرفراک -3

  : دشابیم شخب ود لماش تمسق نیا .دشابیم اراد

 دیدج امرفراک فیرعت :1-3 

  نایامرفراک تسیل : 2-3 

  

 اراد ار هناماس نایرجم تیریدم و فیرعت ناکما هناماس سانشراک تمسق نیا رد :)سانشراک صوصخم(نایرجم -4

  : دشابیم شخب ود لماش تمسق نیا .دشابیم

 دیدج يرجم فیرعت :1-3 

 نایرجم تسیل : 2-3 

 

 رب هناماس زا شرازگ نتفرگ ناکما تمسق نیا رد :)امرفراک و يرجم و سانشراک صوصخم(يریگ شرازگ-5

 .دنک يریگ شرازگ هناماس رد دوجوم ياهدادرارق زا دناوتیم سانشراک لاثم ناونع هب .دراد دوجو ربراک عون بسح

 

 .دنکیم هدهاشم ارنآ تاییزج اب هارمه,دوخ یتفایرد ياه مایپ زا یتسیل ربراک تمسق نیا رد :نم ياه مایپ -6
 

 ماجنا ار هناماس هب طوبرم تامیظنت دناوتیم هناماس سانشراک تمسق نیا رد : )سانشراک صوصخم(تامیظنت-7

  : دشاییم شخب هس لماش تامیظنت نیا.دهد

 .دشابیم ... و یطابترا ياه هار,دیفم اه کنیل میظنت لماش : تیاس تاعالطا تامیظنت : 1-7 
 سانشراک فیرعت نینچمه و هناماس نیلوسم تاعالطا شیاریو ناکما شخب نیا رد : هناماس نیلوسم : 2-7 

 .دراد دوجو دیدج

 تسا هدش هدید اهنآ تیریدم و دیدج ياه لمعلاروتسد و اه همان نییآ ندوزفا ناکما تمسق نیا رد : 3-7 

 

	 

 .دیشاب طابترا رد ینابیتشپ اب,لاوس هنوگره دوجو تروص رد تسا دنمشهاوخ نایاپ رد*


