
يلا عت همساب

يتلودريغ و يتلود سرادم مرتحم ناريدم

مارتحا ابسالمو

نارهترهش شرورپ و شزومآ مرتحم لكريدم اب قطانم ناريدم 99/2/23 خروم سنارفنك وئديو هسلج وريپ

: ددرگ يم لا سرا المز مادقا و راضحتسا تهج ريز دراوم

)زا شنادراك و يا هفرح و ينف – يرظن ) هطسوتم مود هرود ، هطسوتم لوا هرود ، ييادتبا سرادم يمامت -1

دش) دنهاوخن يياشگزاب ييانثتسا سرادم دش.( دنهاوخ يياشگزاب هام كي تدم 99/2/27هب هبنش

زا هدنام اج نازومآ شناد هك يياه هداوناخ و ناراكمه هب ريدم طسوت سرادم يياشگزاب يناسر طاالع -2

دوش. ماجنا دنراد شزومآ

زا فلتخم هبداللي هك تسا ينازومآ شناد ندادرارق ششوپ تحت ًافرص سرادم يياشگزاب زا فده -3

نازومآ شناد زا يدادعت يارب يدروم ياه لا كشا عفر واي دنوب مورحم يروضحريغ و يزاجم ياه شزومآ

. دندشن دنم هرهب هدش هئارا ياه شزومآ زا تلع ره هب هك بلطواد

روضح ًانمض تسا يرايتخا دندوب مورحم يروضحريغ و يزاجم ياه شزومآ زا هك ينازومآ شناد روضح -4

. دشاب يم ريذپ ناكما ءايلوا يبتك همان تياضر اب نازومآ شناد

زا توعد اب ناملعم ياروش و هسردم ياروش هسلج ؛ هسردم مرتحم ريدم هدنيآ هتفه ياهزور نيلوا 5-رد

زا هدنامزاب نازومآ شناد رامآ ياصحا هب هجوت واب دنهد ليكشت ار هسردم ناراكمه هيلك و نمجنا هدنيامن

دوش. ماجنا نازومآ شناد يسرد ناربج يارب المز يزير همانرب يروضحريغ ياه شزومآ

شناد يارب يروضح وايكالس لا كشا عفر و دوش صخشم فده سورد ًافرص ناملعم ياروش هسلج 6-رد

. دشاب رظن روظنم فده سورد يارب طقف شزومآ زا هدنام اج نازومآ

رد اّما تسا يمازلا هسردم يگتفه همانرب قباطم لوا هتفه رد ناراكمه هيلك و ييارجا لماوع روضح -7

هسردم رد دنناوت يم ناملعم زاين تروص ورد ديدج يزير همانرب واب ريدم يگنهامه اب يدعب ياه هتفه

. دنوش رضاح

شناد روضح هب رابجا و يشزومآ ياه هرود ردكالساهو تكرش تهج نازومآ شناد همه ناوخارف -8

دوش. يم بوسحم فلخت نازومآ

باسح هب يوژه(هك تارابتعا اهو تيفرظ همه زا هدافتسا اب دنفظوم هسردم ييارجا رداك و ناريدم -9



و ينوفعدض ار رتافد هيلك و يتشادهب ياه سيورس .)ات99/2/25كالساه، هديدرگ زيراو يتلود سرادم

. دنهد رارق نيعجارم رايتخا رد يفاك ردق اههب تسد ييوشتسش تهج ييوشتسد عيام و هدومن ييادزدنگ

. تسا يمازلا نازومآ شناد و نانكراك يارب يعامتجا يراذگ هلصاف تياعر و شكتسد ، كسام زا هدافتسا -10

رد ناشروضح هب يزاين رادراب ياه مناخ و دنتسه يا هنيمز ياه يراميب ياراد هك يناملعم و ناراكمه -11

. دشاب يمن هسردم

روظنم هب لوا هتفه و...رد تامدخ ، يندب تيبرت ، تشادهب ، هرواشم ، يشرورپ زا معا ناراكمه رياس روضح

ريدم رظن اب يدعب ياه هتفه ورد تسا نازومآ شناد يبايشزراو رمتسم تارمن ليمكت و فياظو هب يگديسر

. دشاب يم هسردم

هديسرن ناياپ هب دننك يم هدافتسا سيردت يارب يزاجم ياضف زا هك ينيملعم شزومآ هك يتروص 12-رد

. دشاب يم عنام بال يزاجم ياهاضف رياس و داش هكبش رد يروضحريغ ياه شزومآ همادا

نديسر ناياپ وهب يروضحريغ واي يروضح زا معا ناملعم يراكمه هوحن هسردم ياروش تابوصم 13-رد

يروضحريغ ياه شزومآ زا هدناماج نازومآ شناد شزومآ نينچ مه و لا كشا عفر هوحن و سورد شزومآ

. ددرگ نييعت و صخشم

هيذغت و بآ هيهت و درادن يزوجم و... هفوب يزادنا ،هار حيرفت گنز ، شزرو گنز ، نيزاغآ مسارم يرازگرب -14

. دشاب يم درف دوخ هدهع رب دنشاب يمن هزور يليلد ره هب هك يناسك يارب و...

تابوصم قباطم يتشادهب ياه لكتورپ يارجا و سرادم ندرك ينوفعدض تيلوئسم سرادم ناريدم -15

تروص رد نينچ مه دوش، يم بوسحم فلخت نآ زا يطخت و دنراد هدهع اررب انورك اب هزرابم يلم داتس

. دنوش يم يفرعم فلختم ناونع هب هسردم رد نازومآ شناد روضح هب رابجا

هك يسرادم يشزومآ تيلا عف هوحن نياربانب دشاب يم 8ات10 زا مهدزاود سلا يياهن تاناحتما تعاس -16

دوب. دهاوخ تاعاس نيا زا دعب دنشاب يم مهدزاود سلا يياهن تاناحتما يرجم

نازومآ شناد يليصحت همانراك رودص اب نامزمه مهن هياپ نازومآ شناد يليصحت تياده هديدرگ ررقم -17

. دشاب

دوش. يريگولج هسردم فارطا و هسردم اهرد هداوناخ عمجت 18-زا

شريذپ هب فظوم دوخ هداوناخ و تسين رارقرب مايا نيا رد نازومآ شناد يارب يزومآ شناد سيورس -19

. دنشاب يم نازومآ شناد دمآ و تفر تيلوئسم



سرادم رد ناشخرد ياهدادعتسا سرادم يدورو نومزآ ياه وايكالس يدايپملا ياه كالس يرازگرب -20

. دشاب يم عونمم

دادعت هديدرگ ررقم و دوش يم زاغآ هامدادرم زا ييادتبا لوا هياپ نازومآ شناد سالتم شجنس همانرب -21

تشادهب ترازو سالتم ياه هاگياپ اب كيدزن هلصاف رد ناكم اال يتح و دباي شيازفا شجنس ياه هاگياپ

. دشاب

سلا نازومآ شناد يارب و...) هرواشم و لا كشا عفر زا معا ) يروضح يشزومآ تامدخ هنوگ ره هئارا -22

بسانم ياضف و هسردم گرزب ياه سنلا ورد يتشادهب ياه لكتورپ تياعر اب هامدادرخ ات12 مهدزاود

. دراد نازومآ شناد يارب يرايتخا هبنج ددرگ يم ديكات ًاددجم و تسا ريذپ ناكما

ياروش – هسردم ياروش يرازگرب زا معا ) هسردم رد هك يتامادقا اهو تيلا عف يزاسدنتسم هب تبسن -23

ددرگ يم ماجنا و...) دارفا روضح هوحن ، هسردم ندرك ينوفعدض و نازومآ شناد شزومآ هوحن – ناملعم

دوش. مادقا

طباور وهب هيهت شزومآ هوحن و نازومآ شناد روضح هب عجار يا هقيقد 10 پيلك كي هسردم ره -24

. ديامن لا سرا يمومع

هديدرگن لا سرا يلمعلا روتسد ، هطسوتم مهدزاي ات متفه ياه هياپ يلخاد ( يناياپ ) تاناحتما دروم 25-رد

دش. دهاوخ ماجنا يناسر طاالع ناريدم هب لوصو ضحم هب تسا يهيدب تسا

يارب زوجم نودب و لوئسمريغ دارفا دورو وزا دوش تيريدم مرتحم ريدم طسوت يا هناسر ياضف -26

دوش. يريگولج ربخ شرازگ هيهت و يرادربمليف

. دننك رازگرب لا كشا عفر ياه كالس بلطواد نازومآ شناد يارب دنناوت يم يروضح لا سگرزب سرادم -27

. تسا هدشن هداد يروضح تيلا عف زوجم و...) روكنك ، يملع – نابز ) دازآ ياههاگشزومآ 28-عفالًهب


