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)اه همان نييآ زا( 23/3/1383بيوصت خيرات  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم

مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمششو تسيب رد هرصبت 81  و هدام 69  رد هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ

و اههاگشناد دراو دعب هب خيرات نيا زا هك ينايوجشناد زا هتسد نآ يارب 138384  يليصحت لاس يادتبا زا همان نييآ نيا .ديسر بيوصت هب 23/3/1383  خروم يكشزپ

اب رياغم ياه همانشخب و همان نييآ هيلك دعب هب خيرات نيا زا و تسا ارجالا مزال ،دنوش يم يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو هعبات يلاع شزومآ تاسسؤم

.دوش يم وغل ،همان نييآ نيا لومشم نايوجشناد يارب نآ

يسانشراك و ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ دروم رد 1383 23/3/1383  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب رد هرداص يار

.دوش غالبا يرجم ياهدحاو هب ،تسا حيحص هتسويپان و هتسويپ

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش سيير و يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ريزو نايكشزپ دوعسم رتكد

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

)اه همان نييآ زا( دعبهمدقم 23/3/83  خروم ،يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم هتسويپان و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم يشزومآ همان نييآ

هناخريبد يشزومآ تاررقم و اه همان نييآ ريسفت و نيودت هتيمك هلاسكي ددعتم تاسلج رد يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد زا هدرتسگ يهاوخرظن زا

فلتخم ياه هرصبت و داوم زا ماهبا عفر تهج رد نكمم شالت رثكادح يرگنزاب نيا رد و تفرگ رارق رظن ديدجت و يرگنزاب دروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش

دروم همان نييآ نيا دافم هيلك ددرگ يم هيصوت تارييغت مجح هب هجوت اب . تسا هتفرگ تروص اههاگشناد تبثم و هدنزاس تارظن يمامت زا هدافتسا نينچمه و نآ

نايوجشناد قوقح عييضت زا تاررقم قيقد يارجا نمض ات ،دريگرارق اه هدكشناد و اههاگشناد شزومآ تارادا مرتحم نيلوئسم و ناسانشراك هژيو تيانع و هجوت

خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش مهدجيه و مهدراهچ ،مهد تاسلج هبوصم قباطم همان نييآ 10  هدام دافم تساركذ هب مزال . ديآ لمع هب يريگولج

زا كي ره تهج و دشابيم هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم رد يسرد ياهدحاو رثكادح و لقادح صوصخ رد 11/3/1382  و 15/2/1380 ،  30/7/1379

همانرب تسا هدشن غالبا ،هدش يرگنزاب ديدج همانرب هك ينامز ات اذل . تسا ارجالا مزال هطوبرم هتشر يشزومآ همانرب يرگنزاب زا سپ روكذم عطاقم رد اه هتشر

يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد يشزومآ نالوئسم هناميمص يراكمه زا تسا مزال همتاخ رد . تسا يقاب دوخ توق هب يلبق ياهدحاو فقس و يلبق

،ددعتم تاسلج رد تكرش اب هك هناخريبد نيا ناسانشراك و يشزومآ تاررقم و اه همان نيئآ ريسفت و نيودت هتيمك ياضعا زا زين و هدنزاس و ديفم تارظن لاسرا رد

.ميامن ينادردق و ركشت دنداد يراي همان نييآ يرگنزاب رد ار هناخريبد نيا

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

:فيراعت

اه همان نييآ كفنيال زج و دشاب يم دانتسا دروم طوبرم عطقم بسح و هدش هتفريذپ ناسكي تروص هب يليصحت فلتخم عطاقم هيلك ياه همان نييآ رد ريز فيراعت

.تسين زاجم نآ اب رياغم ريسفت و رييغت عون ره و هدوب

: يكشزپ مولع هاگشناد

ماجنا هب ،تسا يكشزپ هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ تسا يا هسسؤم

هدكشناد زا يكشزپ مولع هاگشناد ره .ديامنيم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ

: يكشزپ مولع هدكشناد .دوش يم ليكشت رگيد هدكشناد ود لقادح و يكشزپ

هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك تسا يلقتسم يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ هسسؤم يكشزپ مولع هدكشناد

.ديامن يم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ ماجنا هب ،تسا يكشزپ

: هدكشناد

.تشادهب هدكشناد و يكشزپنادند هدكشناد ،يكشزپ هدكشناد دننام .دوش يم ليكشت يشزومآ هورگ هس لقادح زا هك تسا هاگشناد كي زا يدحاو هدكشناد

:يكشزپ هورگ رد هدكشزومآ

هئارا يارب مزال تازيهجت و تاناكما و ددرگ يم ليكشت يكشزپ هورگ ياه هتشر ينادراك حطس رد يشزومآ ياه هورگ عمجت زا هك تسا يلاع شزومآ هسسؤم

.تسا رياد نآ رد يليصحت ياه هتشر شزومآ

: هسسؤم

ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو زا يمسر زوجم اب هك يشهوژپ و يلاع شزومآ زكارم زا كي ره هب هك تسا ماع موهفم كي يلاع شزومآ رد هسسؤم

.ددرگ يم قالطا ،دشاب هدش سيسأت يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

: يشزومآ هورگ

هورگ .يحارج هورگ و يژولويزيف هورگ ،تشادهب هورگ لثم .دشابيم هخاش كي اي و هتشر كي اب طابترا رد ينامرد تامدخ هئارا اي و شهوژپ و شزومآ راد هدهع

: يشيامزآ

كي ره هك دنك يم ميسقت صاخ ياههورگ هب يباختنا ياه هتشر بسحرب ار نابلطواد ،اههاگشناد هب دورو يرسارس تاناحتما رد روشك شزومآ شجنس نامزاس

.دوشيم هديمان يشيامزآ هورگ ،اههورگ نيا زا

: هرود

يم هئارا وجشناد هب نيعم نامز تدم كي رد و صاخ ماظن بوچراچ رد هك هتشر كي رد هتسباو مه هب و مجسنم و گنهامه تسا يسورد هعومجم يليصحت هرود

ريز يليصحت عطاقم رد ناريا يكشزپ مولع يلاع شزومآ ماظن رد يليصحت ياه هرود ،دوش رجنم يهاگشناد موسرم كرادم زا يكي تفايرد هب ماجنارس ات دوش

:دوشيم هئارا

)ملپيد قوف( ينادراك 

هتسويپان و هتسويپ )سناسيل( يسانشراك 

يمومع يارتكد هتسويپان )سناسيل قوف( دشرا يسانشراك 

)يد .چا .يپ (يصصخت يارتكد 

)يرايتسد( ينيلاب صصخت 

صصخت قوف 

:شزومآ هرادا

ماجنا ، دحاو باختنا ،يسيون مان ليبق زا نايوجشناد هب طوبرم يشزومآ روما همه هك تسا هاگشناد اي هدكشناد كي رد يرادا دحاو كي ،شزومآ هرادا زا روظنم

.دراد هدهع رب ار جياتن مالعا و تارمن يروآ عمج ،تاناحتما

: داتسا

.دوشيم هديمان داتسا دراد هدهع رب ار يلمع اي يرظن سورد سيردت تيلوئسم هك يملع تأيه وضع ره

: هتشر

صخشم الماك عوضوم ظاحل زا هك تسا ) رنه و يزرواشك ،يسدنهم ينف ،هياپ مولع ،يناسنا مولع ،يكشزپ مولع( يملع ياه هورگ يعرف بعش زا يكي هتشر

سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد 30  زا ديابن كرتشم سورد زيامتم هتشر ود رد .دماجنا يم صخشم ييآراك كي هب لقادح و هدوب زيامتم تاعوضوم رگيد زا و

.دنك زواجت )يمومع

: شيارگ

30  زا و رتمك اهدحاو لك دصرد 7  زا ديابن هتشر كي زا شيارگ ود رد سورد فالتخا .دوش يم هديمان شيارگ ،دشاب صصخت كي رب رظان هك هتشر كي بعش زا كي ره

.دشاب رتشيب )يمومع سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد

: سورد

هبنج زا و لقتسم و )زاين شيپ( هتسويپ سورد هب رگيدكي اب طابترا رظن زا و )هتشر يصصخت و هياپ( يصاصتخا و يمومع سورد هب ،يوتحم ظاحل زا يهاگشناد سورد

و يزروراك ،يزومآراك يلمع يرظن ،يلمع و يرظن ،يلمع ،يرظن سورد هب ،سيردت و ميلعت هوحن ظاحل زا و يرايتخا و يرابجا سورد هب باختنا موزل مدع اي موزل

.دوشيم ميسقت هصرع رد يزومآراك

: هرصبت

تروص هب هك يسورد . دنراد هناگادج هرمن و هناگادج دك كي ره و دنوش يم سيردت رگيد كي زا لقتسم دنوش يم هتشون يلمع و يرظن تروص هب هك يسورد

.دنراد كرتشم هرمن و كرتشم دك و هدش بوسحم سرد كي دنوشيم هتشون يلمع – يرظن

: يمومع سورد

زين و يمالسا دياقع و فراعم و گنهرف ساسا رب نانآ يگنهرف شنيب و دشر و نايوجشناد يمومع تاعالطا هب نديشخب هعسوت روظنم هب هك تسا يسورد

و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك يليصحت عطاقم رد يكشزپ مولع ياه هتشر يمامت نايوجشناد هيلك يارب سورد نيا .دوش يم هضرع يملع ياهشور اب ييانشآ

:يصاصتخا سورد .تسا يمازلا يمومع يارتكد ياه هرود و هتسويپان

هعسوت ،وجشناد ندومن هدامآ يارب هك تسا يسورد ،هياپ سورد )فلا :دوش يم ميسقت ريز حرش هب هتشر يصصخت سورد و هياپ سورد ،هتسد ود هب سورد نيا

و داجيا روظنم هب ًافرص هك تسا يسورد ،هتشر يصصخت سورد )ب .دوش يم هضرع هتشر يصصخت سورد رتهب كرد و يو يملع شنيب و هينب تيوقت و تاعالطا

.دوش يم سيردت هتشر كي يلمع و يملع ياه يياراك شيازفا

:يناربج سورد

يشزومآ همانرب قباطم و يشزومآ هورگ صيخشت هب ،ررقم يسرد ياهدحاو رب هفاضا تسا فظوم دشاب هدنراذگن لبق عطقم رد ار يسورد وجشناد هك يتروص رد

.دنارذگب يناربج سورد ناونع هب ار سورد نآ طوبرم

: يرابجا سورد

.دشاب يمن ضيوعت لباق رگيد سورد اب و تساهنآ ندنارذگ هب طونم وجشناد ندش ليصحتلا غراف هك تسا يسورد

:يرايتخا سورد

.درك باختنا سورد زا ياه عومجم نايم زا ار اهنآ ناوت يم يشزومآ ياه همانرب و تاررقم هب هجوت اب هك تسا يسورد

:)زاين شيپ( هتسويپ سورد

زاين شيپ دنناوت يمن يرايتخا سورد . دنشاب زاين شيپ دنناوت يم يرابجا اي يناربج سورد .تسا يرورض رگيد سرد كي نتفرگ يارب اهنآ ندنارذگ هك تسا يسورد

.دنشاب

:لقتسم سورد

: يرظن سورد .تسين يرگيد ياهسرد اي سرد ندنارذگ اي باختنا هب طونم اهنآ باختنا هك تسا يسورد

: يلمع سورد .دوشيم هئارا سرد سالك رد هك تسا يسورد

.دوشيم هئارا هدكشناد رد طوبرم ياهشخب اي ينيلاب ياهتراهم زكرم و هاگشيامزآ ،هاگراك رد هك تسا يسورد

: يزومآراك سورد

ياهتراهم شزومآ يارب)ينيلاب ياهتراهم زكرم( هدش يزاس هيبش طيحم رد اي و ) ينامرد تامدخ زكارم ،هاگنامرد ،ناتسراميب( يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:يزروراك سورد .دوش يم هئارا يلمع

.دوشيم هئارا يلمع ياهتراهم رب طلست بسك يارب و يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:هصرع رد يزومآراك سورد

:دورو طيارش .دوشيم هئارا ينامرد يتشادهب تامدخ هئارا هصرع رد يلمع ياهتراهم شزومآ فده اب هك تسا يسورد

)اه همان نييآ زا( 1 : تسا ريز حرش هب هنابش و هنازور ياه هرود زا معا ،هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود هب دورو طيارش هدام

.يدورو نومزآ رد ندش هتفريذپ  11

.يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش طباوض ساسارب ناور و نت تمالس زا يرادروخرب  21

.يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم ربارب ،يلاع شزومآ هب دورو يمومع طيارش نتشاد و روشك يراج تاررقم و نيناوق رظن زا ليصحت هب ندوب زاجم  31

و شزومآ ترازو دييأت دروم ،روشك زا جراخ اي لخاد زا ) ديدج ماظن( يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ اي و ) ميدق ماظن( هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ نتشاد  41

هرود همانيهاوگ نتشاد اي و ) يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم قباطم( يوزوح ياهشزومآ يارب نآ ربارب اي ) هطسوتم شزومآ ديدج ماظن هب هجوت اب( شرورپ

.دشاب هديسر يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو دييأت هب دروم بسح هك هتسويپان يسانشراك هرود هب دورو يارب ينادراك

.دوش يم رداص طبريذ عجارم قيرط زا هك يتاررقم و هفرعت قباطم هيرهش تخادرپ اي ناگيار شزومآ نوناق و طباوض ساسا رب تمدخ دهعت ندرپس  51

هتشر يارب مزال يناور و يمسج تمالس زا روشك شزومآ شجنس نامزاس يرسارس نومزآ هچرتفد رد هدش مالعا طباوض هب هجوت اب وجشناد هچنانچ  1  هرصبت

.درادن ار هدش مالعا هتشر رد ليصحت هزاجا هاگشناد يكشزپ ياروش رظن ساسارب ،دشابن رادروخرب هدش هتفريذپ

لصا هئارا و يليصحت لوا لاسمين ناياپ ات رثكادح و مان تبث نامز رد ديدج ماظن يهاگشناد شيپ اي ميدق ماظن هطسوتم هرود يليصحت هيدييأت هئارا  2  هرصبت

.تسا يمازلا هيلوا مان تبث زا دعب لاس كي ات رثكادح يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ لصا اي هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ

.دنكيمن فاعم صاخ ينوناق تادهعت رگيد ماجنا زا ار ناگتخومآ شناد ،هيرهش تخادرپ  3  هرصبت

تياعر رب هوالع ،طوبرم طباوض ربارب ،ريغتم و تباث تروص ود هب هيرهش تخادرپ ،يليصحت لاسمين ره رد يسيون مان ماگنه هب هنابش نايوجشناد دروم رد  4  هرصبت

.تسا يمازلا طيارش رياس

ريغتم و تباث زا معا هيرهش هنوگره تخادرپ زا ددرگ يفرعم هنابش هرود هب هاگشناد تالكشم ليلد هب و يصخش هدارا نودب هنازور هرود يوجشناد هچنانچ  5  هرصبت

.دوب دهاوخ فاعم

)اه همان نييآ زا( 2 هب دحاو باختنا و يسيون مان يارب دوش يم مالعا هاگشناد اي روشك شزومآ شجنس نامزاس طسوت هك يياه تلهم رد دنفظوم ،يدورو نومزآ ناگدش هتفريذپ هدام

.دش دهاوخ يقلت ليصحت زا فارصنا ،نومزآ جياتن مالعا زا سپ يليصحت لاسمين نيتسخن رد يسيون مان يارب هعجارم مدع .دنيامن هعجارم طبريذ هاگشناد

)اه همان نييآ زا( 3 هعجارم مدع . دنك هعجارم شزومآ هرادا هب دحاو باختنا و ليصحت همادا يارب ،دنك يم مالعا هاگشناد هك ينامز رد يليصحت لاسمين ره رد تسا فظوم وجشناد هدام

.دش دهاوخ جارخا وجشناد و تسا ليصحت كرت هلزنم هب هجوم رذع و عالطا نودب لاسمين كي رد يسيون مان يارب وجشناد

شزومآ هرادا هب بوتكم تروصب لاسمين نامه ناياپ زا لبق هام كي رثكادح ار نآ ليالد دياب دناد يم هجوم ار دوخ ليصحت كرت وجشناد هك يياتثتسا دراوم رد  1  هرصبت

نآ يارب يليصحت يصخرم و بوسحم يو ليصحت زاجم تدم وزج لاسمين نآ ،هاگشناد يشزومآ ياروش طسوت ليصحت كرت ندوب هجوم دييأت تروص رد ،دهد هئارا

.دوش يم رداص لاسمين

ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كرادم دهاوخب هچنانچ ،هدومن ليصحت كرت هك ييوجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 4 هنازور ،يتلود ريغ اي يتلود زا معا هاگشناد دنچ اي كي رد شيارگ كي زا شيب هتشر ره رد و هتشر كي زا شيب رد ليصحت همادا و يسيون مان قح نامز كي رد وجشناد هدام

ياه هتشر زا يكي رد ليصحت همادا زا عوبتم ترازو يشزومآ تاررقم يارجا نسح رب تر اظن هتيمك صيخشت هب ،فلخت تروص رد . تشاد دهاوخن ار هنابش و

ياه هفرعت قباطم ار هدش فذح هتشر هب طوبرم ياه هنيزه هيلك تسا فظوم لاح نيا رد وجشناد و دوش يم مالعا لطاب يو يليصحت قباوس و مورحم يباختنا

.دزادرپب طبريذ هاگشناد هب هدش نييعت

.دنشاب يم دوخ هب طوبرم طباوض و همان نيئآ عبات و ينثتسم هدام نيا لومش زا ) ناشخرد ياهدادعتسا( زاتمم نايوجشناد : هرصبت

)اه همان نييآ زا( 5 مدع اي يلوبق و دوش يم هديجنس سرد نآ ياهدحاو دادعت اب سرد ره شزرا ،يدحاو ماظن رد . تسا يدحاو ماظن رب ينتبم روشك ياههاگشناد مامت رد شزومآ هدام

اي يلمع ،تعاس 17  يرظن تروص هب بيترت هب نآ دافم هك تسا يسرد نازيم اي رادقم ،يسرد دحاو ره . تسا دودحم سرد نامه هب سرد كي رد وجشناد يلوبق

همانرب قبط ،يناتسبات هرود اي يليصحت لاسمين كي لوط رد ،تعاس 51  هصرع رد يزومآراك و يناديم تايلمع اي يزومآراك و يهاگراك ،تعاس 34  يهاگشيامزآ

طسوت ،نآ دحاو اب بسانتم لاسمين كي رد هژورپ يارجا تدم دنتسه هژورپ ياراد هك يياه هتشر دروم رد .دوش يم سيردت يزير همانرب يلاع ياروش بوصم

.دوشيم نييعت طوبرم داتسا

)اه همان نييآ زا( 6 لماش يليصحت لاسمين ره شزومآ تدم تسا يناتسبات هرود كي تاناكما و طيارش نتشاد و ترورض تروص رد و يليصحت لاسمين ود زا بكرم يليصحت لاس ره هدام

.تسا 5  هدام دافم تياعر اب شزومآ هتفه 6  لماش يناتسبات هرود ره و هتفه 17

.دوشيمن بوسحم شزومآ تدم وزج يناتسبات هرود ناياپ اي لاسمين ناياپ تاناحتما تدم لوط  1  هرصبت

هب ،ليبق نيا زا يدراوم و داتسا يراميب ،هتفه 17  لوط رد طوبرم داتسا روضح ناكما مدع ،يعيبط يايالب عوقو لماش ،يرورض و ييانثتسا دراوم رد  2  هرصبت

اي سرد نآ هك ينايوجشناد هيلك تهج هتفه 17  زا رتهاتوك يتدم رد ار يياهسرد اي سرد ناوت يم ،هاگشناد يشزومآ ياروش تقفاوم و طوبرم هدكشناد داهنشيپ

اهسالك هيلك رد تكرش و دوشن رتمك همان نييآ نيا 5  هدام رد ررقم نازيم زا يسرد دحاو ره تاعاس عومجم هكنيا رب طورشم ،دومن سيردت دنا هدرك ذخا ار اهسرد

.تسا يمازلا يسرد دحاو ره تاعاس قباطم

)اه همان نييآ زا( 7 شيپ تياعر اب سورد بيترت : هرصبت .دنيامن ارجا ار يزير همانرب يلاع ياروش بوصم يسرد ياه همانرب دنفظوم يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد مامت هدام

و اههاگشناد هدهع رب عبانم باختنا و سرد كي رد ديدج بلاطم حرط و داوم زير ندرك اج هب اج و سيردت شور ،هرود لوط رد نايوجشناد يليصحت همانرب ميظنت ،اهزاين

.تسا يكشزپ مولع ياه هدكشناد

)اه همان نييآ زا( 8 هب و نييعت ار هتشر اب طبترم يلصا سورد زا يدادعت هطوبرم هورگ صيخشت هب هتشر ره رد يشزومآ همانرب هب هجوت اب دنناوت يم هزيمم تأيه ياراد ياههاگشناد هدام

.دنكن زواجت همان نييآ نيا رد زاجم فقس زا هتشر ره رد هرود لوط و اهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،دنهد هئارا نايوجشناد هب يرايتخا سورد ناونع

)اه همان نييآ زا( 9 ياه هرود رد و تعاس هدام 20  ات يسانشراك ياه هرود زا هتشر ره رد ،هاگشناد و هدكشناد دييأت و يشزومآ هورگ صيخشت هب موزل تروص رد دنناوت يم اه هاگشناد

سرد ره دحاو شيازفا بجوم تعاس شيازفا نيا . دنيازفيب هرود لوط رد ،هتشر سيردت تاعاس هب نيرمت لح ناونع هب تعاس 10  ات هتسويپان يسانشراك و ينادراك

.دوش يمن

)اه همان نييآ زا( 10 هب يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش بوصم ياه همانرب لصف رس ربارب ،يكشزپ هورگ يليصحت ياه هرود زا كي ره ندنارذگ يارب مزال يسرد ياهدحاو دادعت هدام

: تسا ريز حرش

دحاو 68  ات 64  نيب: ينادراك هرود

دحاو 130  : هتسويپ يسانشراك هرود

دحاو 65  : هتسويپان يسانشراك هرود

)اه همان نييآ زا( 11 رد : هدام 1  هرصبت .دنك باختنا دياب ار دحاو 18  رثكادح و 10  لقادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 20  رثكادح و 12  لقادح لاسمين ره رد هنازور هرود يوجشناد ره

24  ات رثكادح دعب لاسمين رد ،هدكشناد تقفاوم و امنهار داتسا رظن اب دناوت يم دشاب 17  لقادح يليصحت لاسمين كي رد وجشناد تارمن لك نيگنايم هك يتروص

زا لبق لاسمين رد  2  هرصبت .دنك باختنا ار يسرد دحاو 20  ات رثكادح دناوت يم دشاب طيارش نيا ياراد هك هنابش هرود يوجشناد . دنك باختنا ار يسرددحاو

هرود رد يباختنا ياهدحاو دادعت  3  هرصبت .تسا فاعم هنابش هرود رد دحاو 10  و هنازور هرود رد دحاو 12  لقادح باختنا طرش تياعر زا وجشناد هصرع رد يزومآراك

.تسا يسرد دحاو شش رثكادح يناتسبات

)اه همان نييآ زا( 12 .دشاب يمن زاجم هصرع رد يزومآراك اب هارمه يسرد دحاو ذخا هدام

هك يتروص رد نينچمه . تسا ريذپ ناكما هصرع رد يزومآراك اب هارمه يمومع سرد كي رثكادح ذخا هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت هب و ترورض تروص رد : 1  هرصبت

اي و هدركن تكرش سرد نآ ناحتما رد نكيل و هتشاد روضح طوبرم ياهسالك رد و هدومن ذخا ار سرد نآً  البق و دشاب هتشاد هدناميقاب يروئت يسرد كي اهنت وجشناد

قيرط زا مرت لوط رد ار نآ ناحتما و ذخا هصرع رد يزومآراك اب هارمه ار سرد نآ دناوت يم طوبرم داتسا دييأت و هاگشناد رظن اب ،دشاب هدركن بسك يلوبق هرمن

.دنارذگب داتسا هب يفرعم

هرمن بسك و طوبرم سالك رد تكرش و سرد نآ ددجم باختنا هب مزلم دعب لاسمين رد تفرگ يدودرم هرمن داتسا هب يفرعم سرد رد وجشناد هچنانچ : 2  هرصبت

.تسا يلوبق

يقاب يسرد دحاو 20  رثكادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 24  رثكادح هنازور هرود يوجشناد هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد هك يدراوم رد : 3  هرصبت

.ديامن باختنا ار اهدحاو نآ هيلك دناوت يم هدكشناد رظن اب دشاب هدشن طورشم لبق لاسمين رد هك يتروص رد دشاب هتشاد

)اه همان نييآ زا( 13 هك يليصحت ياه هتشر همه هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود رد اههاگشناد يدورو يرسارس نومزآ ناگدش هتفريذپ زا هتسد نآ هدام

زاين بسح دنفظوم ،دشاب رتمك ينيعم باصن دح زا ،هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت هب سرد دنچ اي كي رد ،يدورو نومزآ رد اهنآ يناحتما داوم ماخ هرمن

يليصحت لاسمين نيمود اي نيلوا رد ،بوصم همانرب رد جردنم سورد رب هوالع يهاگشناد زاين شيپ سورد ناونع هب دنك يم نييعت هاگشناد نآ هك ار يسورد ،هتشر

و هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش هدهعرب يهاگشناد زاين شيپ سورد سيردت نامز و هئارا هوحن ،داوم زير ،دحاو دادعت ،سرد عون نييعت  1  هرصبت .دننارذگب

هرمن رب لمتشم ،ناگدش هتفريذپ همانراك ،يدورو نومزآ جياتن مالعا زا سپ ،روشك شزومآ شجنس نامزاس  2  هرصبت .تسا يشزومآ ياه هورگ داهنشيپ ساسارب

اه هاگشناد رد ،اهنآ يارجا يگنوگچ و يهاگشناد زاين شيپ سورد هئارا  3  هرصبت .دهد يم رارق طبريذ ياههاگشناد رايتخا رد يناحتما داوم زا كي ره رد ار اهنآ ماخ

عبات و يهاگشناد سورد دننام ،وجشناد تارمن لك نيگنايم و يطورشم و لاسمين ناياپ نيگنايم رد باستحا ،وجشناد همانراك رد تارمن تبث هلمج زا ظاحل ره زا

كي رثكا دح ،دنشاب هدنارذگ ار يهاگشناد زاين شيپ سورد زا دحاو 8  لقادح هك ينايوجشناد ليصحت هرود لوط رثكادح هب  4  هرصبت .تسا يلاع شزومآ تاررقم

.دوش يم هدوزفا يليصحت لاسمين

)اه همان نييآ زا( 14 هب هنابش ياه هرود رد و لاس هدام 6  هنازور هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاس 3  هنازور هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد ليصحت زاجم تدم رثكادح

.دوش يم جارخا طوبرم هاگشناد زا دنارذگب تيقفوم اب ليصحت زاجم تدم رثكادح رد ار هرود ياهدحاو دناوتن وجشناد هك يتروص رد .تسا لاس 7  و لاس 5/3  بيترت

)اه همان نييآ زا( 15 و مهدفهود زا يهاگشيامزآ و يلمع ،مهدفهراهچ زا يرظن سرد ره رد وجشناد تبيغ تاعاس و تسا يمازلا سرد ره هب طوبرم تاسلج مامت رد وجشناد روضح هدام

تاسلج رد تبيغ  1  هرصبت .دوشيم بوسحم رفص سرد نآ رد وجشناد هرمن تروص نيا ريغ رد ،دنك زواجت ديابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدكي زا هصرع رد يزومآراك

تبيغ اب دروخرب هوحن . دوش هتخانش هجوم هطوبرم داتسا صيخشت و دنتسم كرادم هئارا اب هك دوب دهاوخ زاجم يتروص رد ، 15  هدام رد هدش صخشم فقس ات سرد

15  هدام رد هدش نييعت نازيم زا شيب سرد ره رد وجشناد تبيغ هك يتروص رد  2  هرصبت .دوب دهاوخ هدكشناد دييأت اب و داتسا هدهع رب )هجوم ريغ اي هجوم( وجشناد

و هنازور هرود يارب دحاو 12  لقادح تياعر لاح نيا رد .دوش يم فذح سرد نآ ،دوش هداد صيخشت هجوم هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت اب وا تبيغ يلو دشاب

.دوشيم بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لماك لاسمين كي ناونع هب روكذم لاسمين و تسين يمازلا لاسمين ره رد هنابش هرود يارب دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 16 .ددرگ يم سرد نآ فذح بجوم سرد ره ناحتما رد هجوم تبيغ و . تسا سرد نآ ناحتما رد رفص هرمن نتفرگ هلزنم هب سرد ره ناحتما رد هجوم ريغ تبيغ هدام

.تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع رب ناحتما هسلج رد تبيغ ندوب هجوم صيخشت

)اه همان نييآ زا( 17 هدش ذخا سرد ود اي ديامن ذخا رگيد سرد ود رثكادح يليصحت لاسمين عورش زا سپ هتفه ود زا رتمك يتلهم رد طقف ،يليصحت لاسمين ره رد دناوت يم وجشناد هدام

رد تبيغ  1  هرصبت .دنكن زواجت ررقم دح زا يو هدش ذخا ياهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،ديامن اج هب اج رگيد سرد ود اب ار دوخ هدش ذخا سرد ود اي فذح ار دوخ

رد هدش نييعت نازيم( وجشناد زاجم تبيغ رثكادح وزج ،دمآ شيپ تروص رد و تسين زاجم رگيد ليلد ره هب اي و هفاضا و فذح ليلد هب سرد ره لوا هتفه ود تاسلج

.تسين ريذپ ناكما يناتسبات هرود رد هفاضا و فذح  2  هرصبت .دش دهاوخ ارجا روكذم هدام دافم و هبساحم ) 15  هدام

)اه همان نييآ زا( 18 ،دنك فذح طوبرم يشزومآ هورگ دييأت اب ا ر دوخ يرظن ياهسرد زا يكي طقف ،هدنام يليصحت لاسمين ناياپ هب هتفه هدام 5  ات دناوت يم وجشناد ،رارطضا تروص رد

و هنازور هرود رد دحاو 12  زا يو هدناميقاب ياهدحاو دادعت ايناث و دشابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدفه راهچ زا شيب سرد نآ رد وجشناد تبيغ الوا هكنآ رب طورشم

.دوشن رتمك هنابش هرود رد دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 19 يشزومآ ياروش صيخشت هب انب هك تسا زاجم يتروص رد اهنت ،لاسمين نآ ناياپ تاناحتما عورش زا لبق ات رثكادح ،لاسمين كي رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح هدام

مدع اي هبساحم دش دهاوخ بوسحم يليصحت يصخرم وجشناد يارب لاسمين نآ تروص نيا رد . دشابن لاسمين نآ رد ليصحت همادا هب رداق وجشناد ،هاگشناد

ات رثكادح يناتسبات هرود رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح : هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب وجشناد ليصحت زاجم تاونس رد يصخرم نيا هبساحم

.تسا ريذپ ناكما هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت اب هرود نآ تاناحتما عورش زا لبق

)اه همان نييآ زا( 20 يم تروص لاسمين ناياپ و لاسمين نيب تاناحتما جياتن و يشزومآ ياهتيلاعف ماجنا ،سالك رد تيلاعف و روضح نازيم ساسا رب سرد ره رد وجشناد تفرشيپ يبايزرا هدام

.تسا يمازلا يرظن سرد ره يارب لاسمين ناياپ يبتك ناحتما يرازگرب : هرصبت .تسا سرد نآ رد وجشناد يبايزرا عجرم سرد ره داتسا و دريگ

)اه همان نييآ زا( 21 ظفح و يا هفرح و يمالسا قالخا تياعر  هدام 211  :دوشيم ماجنا ريز دراوم هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو رد وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا

هلوحم روما ماجنا رد تيلوئسم ساسحا و تقد  213  .تقو مامت و بترم روضح  212  .طوبرم دحاو نانكراك و نيعجارم و ناراميب اب هطبار نسح و ييوجشناد نوئش

بسك و اهدحاو يناياپ تاناحتما رد تكرش  215  .هصرعرد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو زا وجشناد يريگ هرهب و تراهم شيازفا  214  .طوبرم دحاو طباوض قبط

.مزال هرمن

)اه همان نييآ زا( 22 نيب يددع تروص هب سرد ره رد وجشناد تارمن و دوش يم نييعت هرمن تروص هب هدام 21  و 20  هدام رد جردنم دافم ساسا رب ،وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا هجيتن

.ددرگيم صخشم تسيب ات رفص

)اه همان نييآ زا( 23 رد ،دوش دودرم يرابجا سورد زا كي ره رد هك ييوجشناد .دشاب يم هدام 12  هصرع رد يزومآراك و يزومآراك و 10  يهاگشيامزآ و يرظن سرد رهرد يلوبق هرمن لقادح

لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . تسا نآ راركت هب مزلم ،تصرف نيلوا

ار يرگيد سرد ،بوصم همانرب رد يرايتخا سورد لودج زا دناوت يم سرد نآ ياج هب ،دوش دودرم يرايتخا سرد كي رد ييوجشناد رگا  1  هرصبت .دوشيم روظنم

2  هرصبت .دوشيم روظنم لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . دنك باختنا

هجوت اب و يلمع و يرظن تمسق ود لدعم ،دنوش يم بوسحم سرد كي هك يلمع – يرظن سورد هرمن اما ،دنراد لقتسم هرمن يلمع و يرظن سورد زا كي ره –

ود ره دشاب هديسر 10  هب لدعم دنچ ره ،دشاب رتمك 8  زا اهنآ زا يكي اي و دسرن 10  هب يلمع و يرظن تمسق ود لدعم هك يتروص رد . تسا مادك ره بيارض هب

.دوش راركت اًددجم دياب تمسق

)اه همان نييآ زا( 24 هورگ دييأت و داتسا صيخشت هب هك يتروص رد دنوش يم هئارا هژورپ اب مأوت ،بوصم يشزومآ همانرب رد هك يسورد و هصرع رد يزومآراك هرمن ،ييانثتسا دراوم رد هدام

ليدبت يعطق هرمن هب دعب لاسمين ناياپ ات رثكادح دياب مامتان هرمن .ددرگ يم يقلت مامتان ،دشابن رسيم يليصحت لاسمين كي لوط رد اهنآ ليمكت ،طوبرم يشزومآ

.تسا هدومن ذخا ار دحاو وجشناد هك دوب دهاوخ يلاسمين رد مامتان هرمن تبث تسا يهيدب . ددرگ

)اه همان نييآ زا( 25 هرصبت .ديامن ميلست طوبرم دحاو اي هدكشناد شزومآ هرادا هب سرد نآ ناحتما يرازگرب زا سپ زور هدام 10  فرظ رثكادح ار سرد ره يياهن هرمن شرازگ تسا فظوم داتسا

تروص مزال يگديسر ات دنك مالعا هدكشناد شزومآ هب ًابتك ار دوخ تاضارتعا جياتن مالعا زا سپ زور 3  ات رثكادح دناوت يم وجشناد ،شزومآ طسوت هرمن مالعا زا سپ :

.دريذپ

)اه همان نييآ زا( 26 زا دعب و لاسمين ره ناحتما نيرخآ يرازگرب زا سپ هتفه ود ات رثكادح ار نايوجشناد تارمن تسا فظوم هاگشناد ره رد طبريذ دحاو اي هدكشناد ره شزومآ هرادا هدام

لباق ريغ هاگشناد لك شزومآ هب مالعا زا سپ هرمن : هرصبت .ديامن ميلست هاگشناد لك شزومآ هب ،يلامتحا تاهابتشا عفر و نايوجشناد تاضارتعا هب يگديسر

.تسا رييغت

)اه همان نييآ زا( 27 لك نيگنايم ،زين يليصحت هرود ناياپ رد و هبساحم لاسمين نآ ناياپ ات وا تارمن لك نيگنايم و لاسمين نآ رد وجشناد تارمن نيگنايم ،يليصحت لاسمين ره ناياپ رد هدام

عومجم و دوشيم برض سرد نآ هرمن رد سرد ره ياهدحاو دادعت ،تارمن نيگنايم هبساحم يارب  1  هرصبت .دوشيم تبث يو همانراك رد و هبساحم وجشناد تارمن

لاسمين ناونع هب ،يناتسبات هرود  2  هرصبت .دوشيم ميسقت تسا هتشاد تفايرد يدودرم اي يلوبق هرمن اهنآ يارب وجشناد هك يياهدحاو لك دادعت رب اهبرض لصاح

.دوشيم بوسحم وجشناد لك نيگنايم هبساحم رد اهنت ،دنارذگيم يناتسبات هرود رد وجشناد هك يسورد تارمن .دوش يمن بوسحم يليصحت

)اه همان نييآ زا( 28 .دوب دهاوخ طورشم تروص هب ،دعب لاسمين رد وجشناد يسيون مان ،تروص نيا ريغ رد ،دشاب هدام 12  زا رتمك ديابن يليصحت لاسمين چيه رد وجشناد تارمن نيگنايم

وزج لاسمين نآ ، دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود يارب و دحاو 12  زا رتمك هنازور ةرود يارب هاگشناد طسوت هدش هئارا ياهدحاو دادعت هك يدراوم رد : 1  هرصبت

تالكشم تلع هب هك يدراوم رد . دش دهاوخ هبساحم يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم رسك تروص رد نكيلو دش دهاوخن بوسحم وجشناد يليصحت تاونس

رسك تروص رد و بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لاسمين نآ ،دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود رد و ،دحاو 12  زا رتمك اهدحاو دادعت هنازور هرود رد ،وجشناد

ًابتك وا ءايلوا و يو هب راب ره ار وجشناد ندوب طورشم عوضوم تسا فظوم هاگشناد ره : 2  هرصبت .دش دهاوخ هبساحم زين يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم

يعنام ،رما نيا زا وجشناد يعالطا يب راهظا اي و هاگشناد فرط زا يو هب راطخا رد روصق فصو نيا اب . ديامن طبض وجشناد هدنورپ رد ار نآ زا هخسن كي و دهد عالطا

.دوب دهاوخن تاررقم يارجا رد

)اه همان نييآ زا( 29 دحاو هدام 12  زا شيب و هنازور هرود رد يسرد دحاو 14  زا شيب باختنا هصرعرد يزومآراك زا لبق لاسمين رد يتح دنك يم يسيون مان طورشم تروصب هك ييوجشناد

هئارا ،وجشناد يليصحت قباوس و هدنام يقاب دحاو دادعت هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد ،ييانثتسا دراوم رد :هرصبت .درادن ار هنابش هرود رد يسرد

هرود رد يسرد دحاو تسيب زا شيب دادعت نيا تروص ره رد . تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب 29  هدام لومشم يوجشناد هب ررقم دح زا رتشيب دحاو

.دشاب ديابن هنابش هرود رد يسرد دحاو 18  و هنازور

)اه همان نييآ زا( 30 هس رد هتسويپ يسانشراك و بوانتم اي يلاوتم زا معا ،يليصحت لاسمين ود رد هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد وجشناد تارمن نيگنايم هك يتروصرد هدام

.دوشيم مورحم ليصحت همادا زا ،دشاب هك هرود زا يا هلحرم ره رد دشاب 12  زا رتمك ،بوانتم لاسمين راهچ اي يلاوتم لاسمين

)اه همان نييآ زا( 31 نآ رد ليصحت ةمادا هب ليامت هك ييوجشناد اي و دوش يم مورحم هتسويپ يسانشراك هرود رد ليصحت همادا زا ،دح زا شيب ندش طورشم ظاحل هب هك ييوجشناد هدام

هرود رد ،طوبرم طباوض رياس تياعر اب و رت نيياپ عطقم رد دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم و نيناوق قباطم اهدحاو قيبطت زا سپ دناوتيم ،درادن ار عطقم

شريذپ ذخا زا سپ دناوتيم وجشناد دشابن رياد هاگشناد نآ رد وجشناد ةتشر رت نيياپ عطقم هك يتروص رد : 1  هرصبت .دوش ليصحتلا غراف دوخ يليصحت ةتشر ينادراك

رداص دصقم هاگشناد طسوت وجشناد يليصحت كردم .دوش ليصحتلا غراف و هداد ليصحت همادا تسا رياد نآ رد طوبرم هتشر ينادراك عطقم هك يرگيد هاگشناد زا

هب ،طوبرم يشزومآ هورگ رظن اب دناوت يم وجشناد ،دشاب هتشادن رياد و بوصم همانرب ،رت نيياپ عطقم رد وجشناد يليصحت هتشر هك يتروص رد : 2  هرصبت .دوشيم

هتشر همانرب اب اهدحاو قيبطت زا سپ و دهد هتشر رييغت رگيد هاگشناد اي هاگشناد نآ رد ،رت نيياپ عطقم رد ،دوخ يليصحت هتشر هب كيدزن دوجوم ياه هتشر زا يكي

رب ،دوبمك سورد نييعتو اهدحاو قيبطت هك تسا يهيدب . دوش ليصحتلا غراف ديدج هتشر ينادراك عطقم رد ،دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم قباطم ديدج

.دشاب يم لاسمين كي رگيد هاگشناد زا شريذپ ذخا تهج زاجم تصرف رثكادح . تسا هدنريذپ هاگشناد يشزومآ هورگ هدهع

)اه همان نييآ زا( 32 يارب دناوت يم ،تسا هدرپس ليصحت نارود رد هك يتادهعت وغل اي ماجنا تروص رد ،دوش يم مورحم ليصحت همادا زا دح زا شيب ندش طورشم ليلدب هك ييوجشناد هدام

يم هدنريذپ هاگشناد . دهد ليصحت همادا دوخ هقالع دروم هتشر رد يلوبق تروص رد و دنك تكرش يرسارس نومزآ رد ،دوخ يلبق هتشر زا ريغ هب ددجم ليصحت

.دريذپب ار اهنآ مامت اي يضعب همان نييآ نيا طباوض قبط و هداد قيبطت ديدج هتشر همانرب اب ،تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك ار يياهدحاو ،دناوت

)اه همان نييآ زا( 33 يسانشراك هرود رد و لاسمين كي يارب رثكادح هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كي ره رد ،يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ دناوت يم وجشناد هدام

يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كيره رد دنناوت يم هنابش هرود نايوجشناد . دنك هدافتسا يليصحت يصخرم زا بوانتم اي يلاوتم لاسمين ود يارب هتسويپ

1  هرصبت .دننك هدافتسا يليصحت يصخرم زا ،بوانتم اي يلاوتم لاسمين 3  يارب رثكادح هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاسمين ود يارب رثكادح هتسويپان

زاجم تدم رثكادح وزج ،يليصحت يصخرم تدم  2  هرصبت .دشاب يم هاگشناد يشزومآ ياروش اب يليصحت لاسمين نيلوا رد وجشناد يليصحت يصخرم اب تقفاوم

.دوشيم بوسحم هرود ره رد وجشناد ليصحت

)اه همان نييآ زا( 34 .ددرگ ميلست هاگشناد شزومآ هرادا هب وجشناد طسوت ،لاسمين ره يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح ،يبتك تروص هب دياب يليصحت يصخرم ياضاقت هدام

هاگشناد شزومآ هرادا  2  هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب يريگ ميمصت ،دوش هئارا ررقم نامز زا جراخ يليصحت يصخرم ياضاقت هچنانچ : 1  هرصبت

:3  هرصبت .ديامن غالبا يو هب ًابتك ار وجشناد تساوخرد اب تقفاوم مدع اي تقفاوم يسيون مان تلهم مامتا زا لبق طبريذ هدكشناد زا رظن بسك زا سپ تسا فظوم

.دشاب يم وجشناد هدهع رب يليصحت يصخرم زا يشان بقاوع

)اه همان نييآ زا( 35 باستحا نودب ،نامياز يصخرم لاسمين كي زا تاررقم و طباوض رياس تياعر اب دنناوت يم يكشزپ مولع ياه هتشر هيلك رد ليصحت هب لغاش رادراب نز نايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا يليصحت تاونس رد

)اه همان نييآ زا( 36 يصخرم لاسمين كي رثكادح زا دنناوت يم دشاب هديسر هاگشناد يشزومآ ياروش و يكشزپ ياروش دييأت هب اهنآ هجوم يكشزپ رذع و يهاوگ هك ينايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 37 هئارا اب دناوت يم ،دوش يم مازعا روشك زا جراخ هب هارمه ناونع هب هيسروب نايوجشناد زا يكي رسمه اي ،تلود نانكراك زا يكي رسمه ناونع هب هك ييوجشناد هدام

يصخرم زا زين رگيد لاس 4  ات ليصحت هرود لوط رد زاجم يصخرم نازيم زا هدافتسا رب هوالع ،هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت و صيخشت هب و رسمه تيرومأم مكح

.ددرگ دنم هرهب ،تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 38 زاجم وجشناد نيا . ديامن ميلست هدكشناد اي هاگشناد شزومآ هرادا هب ًاصخش ار دوخ فارصنا تساوخرد دياب دشاب هتشاد ليصحت زا فارصنا هب ليامت هك ييوجشناد هدام

يم رداص يو ليصحت زا فارصنا مكح تلهم نيا ياضقنا زا سپ دريگب سپ ار دوخ فارصنا ياضاقت لاسمين نامه ناياپ زا لبق هامكي ات رثكادح راب كي يارب طقف تسا

هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كردم دهاوخب هچنانچ ليصحت زا فرصنم يوجشناد : هرصبت .درادن ار هتشر نآ رد ليصحت همادا قح نآ زا سپ و دوش

.ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك

)اه همان نييآ زا( 39 .تسا يليصحت عطقم نامه و هتشر نامه رد رگيد هاگشناد هب هاگشناد كي زا وجشناد ليصحت لحم رييغت ينعم هب لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 40 تاررقم رظن زا ءادبم هاگشناد رد يضاقتم ليصحت همادا  هدام 401  :تسا ريز طيارش همه نتشاد هب طونم دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب وجشناد لاقتنا

وجشناد هدناميقاب ياهدحاو  403  .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يشزومآ هرود زا لاسمين كي لقادح يضاقتم  402  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ

ليصحت لحم لاقتنا :هرصبت .دشاب 12  لقادح ،يضاقتم هدش هدنارذگ سورد تارمن نيگنايم  404  .دشاب هرود ياهدحاو لك فصن لقادح ،دصقم هاگشناد يارب

.تسا ريذپ ناكما ،طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و 40  هدام طيارش تياعر اب دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياه هاگتسد هب هك ينايوجشناد

)اه همان نييآ زا( 41 هب يو هك يروط هب وجشناد هداوناخ تسرپرس ندش لولعم اي توف ،تداهش  هدام 411  :ريز دراوم رد زج تسا عونمم نارهت ياه هاگشناد زا كي ره هب وجشناد لاقتنا

يلاع ياروش صيخشت هب هك يوحن هب ،وجشناد رثوم تيلولعم اي جالعلا بعص يراميب  412  .دوش هتخانش هداوناخ ليفك ناونع هب ،ينوناق عجارم صيخشت

عجارم دييأت هب دشاب نارهت رد رهوش لاغتشا اي ليصحت لحم هك رتخد يوجشناد يمئاد و يمسر جاودزا 413  .دشابن لقتسم روط هب يگدنز همادا هب رداق يكشزپ

هئارا تلود يناميپ اي يمسر نادنمراك يارب  2  هرصبت .دشاب هتفرگ تروص هاگشناد رد وجشناد يلوبق زا دعب دياب هدام نيا رد روكذم دراوم زا كي ره  1  هرصبت .طبريذ

هرصبت .دشاب هديسر يماظتنا يورين اي ينوناق عجارم دييأت هب دياب نارهت رد وا تنوكس و لاغتشا يهاوگ تسا دازآ رسمه لغش رگا و تسا يرورض لاغتشا مكح

لحم ناتسرهش رد رتخد يليصحت هتشر رگا ،دشاب وجشناد ناتسرهش رد زين وا رسمه و دشاب نارهت رد رتخد يوجشناد ليصحت لحم هچنانچ ييانثتسا دراوم رد  3

.دسرب زين دصقم هاگشناد دييأت هب دياب روكذم دراوم زا كي ره تحص  4  هرصبت .دوش لقتنم نارهت هب دناوتيم وا رسمه ،دشابن دوجوم رسمه ليصحت

)اه همان نييآ زا( 42 هب يتلود ريغ ياه هاگشناد زا و هنابش و هنازور زا معا يروضح ياه هاگشناد هب ) رون مايپ ( يروضح ريغ ياه هاگشناد زا و هنازور هب هنابش ياه هرود زا لاقتنا هدام

تأيه ياضعا نادنزرف لاقتنا : 1  هرصبت .تسا عنامالب ،طوبرم طباوض تياعر و دصقم و ءادبم تقفاوم اب نآ سكع هب لاقتنا يلو تسا عونمم يتلود ياه هاگشناد

شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هب روشك زا جراخ رد ليصحت هب لغاش يناريا نايوجشناد لاقتنا : 2  هرصبت .دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات يملع

.دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات روشك لخاد يلاع

)اه همان نييآ زا( 43 ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا لبق هتفه هدام 6  لقادح ،دروم ركذ اب ًابتك ار دوخ لاقتنا تساوخرد دياب لاقتنا يضاقتم يوجشناد

.ديامن

)اه همان نييآ زا( 44 هب وا تارمن زير و وجشناد تساوخرد هارمه ار دوخ تقفاوم ،هتفه كي فرظ رثكادح تسا فظوم ،طيارش دجاو يضاقتم لاقتنا اب تقفاوم تروص رد ءادبم هاگشناد هدام

تروص رد : هرصبت .ديامن مالعا ءادبم هاگشناد هب ار دوخ رظن يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح تسا فلكم دصقم هاگشناد و دراد لاسرا دصقم هاگشناد

.دوش يم عطق ءادبم هاگشناد اب وجشناد طابترا و لاسرا دصقم هاگشناد هب ءادبم هاگشناد زا وجشناد قباوس هيلك ،لاقتنا اب تقفاوم

)اه همان نييآ زا( 45 10 هدام  زا رتشيب و 12  زا رتمك اهنآ هرمن هك يياهدحاو نتفريذپ و دوش يم هتفريذپ تسا رتالاب اي و 12  اهنآ تارمن هك وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو ،لاقتنا تروص رد

هدناميقاب ياهدحاو ندنارذگ ناكما يو هك تسا زاجم يدودح رد يلاقتنا يوجشناد يسرد ياهدحاو شريذپ مدع لاح ره رد . تسا دصقم هاگشناد هدهع رب تسا

يلاقتنا يوجشناد يشزومآ قباوس و يدر اي و يلوبق زا معا ءادبم هاگشناد رد وجشناد يسرد تارمن مامت : هرصبت .دشاب هتشاد ليصحت زاجم تدم لوط رد ار دوخ

.دوشيم بوسحم وا لك نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد ًانيع ،يطورشم ظاحل زا

)اه همان نييآ زا( 46 هدش ذخا ياهدحاو عومجم و وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو دادعت كردم نآ رد و دوش يم رداص دصقم هاگشناد طسوت يلاقتنا يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

.دوشيم ديق وجشناد يليصحت قباوس و اهنآ تارمن نيگنايم ركذ اب ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد رد

)اه همان نييآ زا( 47 .تسا زاجم راب كي طقف ،عطقم ره رد ليصحت تدم لوط رد وجشناد لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 48 عنامالب رابكي يارب ليصحت تدم لوط رد ريز طيارش زارحا تروص رد و لاسمين كي لقادح ندنارذگ زا سپ ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد تقفاوم اب وجشناد ود يياجباج هدام

دياب وجشناد ود ره ليصحت هب دورو لاس  482  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ تاررقم رظن زا ءادبم ياههاگشناد رد وجشناد ود ره ليصحت همادا  481  .تسا

ينايوجشناد يياجباج يارب  1  هرصبت .دنشاب هدنارذگ ار هرود ياهدحاو زا دصرد هاجنپ زا شيب ديابن يياجباج يضاقتم يوجشناد ود ره تروص ره رد و دشاب ناسكي

ناگدش هتفريذپ يياجباج : 2  هرصبت .تسا يمازلا روكذم طيارش رب هوالع طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم بسك ،دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك

3  هرصبت .تسا عنامالب لصف نيا دافم تياعر اب ءادبم هاگشناد رد يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ ،تساوخرد هئارا اب يليصحت لاس ره رد يرسارس نومزآ

.دوشيم رداص دصقم هاگشناد طسوت ،دنا هدش اجباج هك ينايوجشناد ليصحت زا تغارف كردم

)اه همان نييآ زا( 49 هام ريت ناياپ يلا مهدزناپ هلصاف رد و هدومن ليمكت و تفايرد دوخ ليصحت لحم هاگشناد زا ار يياجباج هب طوبرم مرف هخسن ود يتسياب يياجباج يضاقتم يوجشناد هدام

2  هرصبت .دنك باختنا دصقم ناونع هب ار هاگشناد كي دناوت يم اًرصحنم يياجباج يضاقتم يوجشناد  1  هرصبت . دنك ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هب لاس ره

.دش دهاوخن هتفريذپ دنا هدش اجباج اي لقتنم رابكيً  البق هك ينايوجشناد يياجباج ياضاقت

)اه همان نييآ زا( 50 حرش هارمه هب ار هدش دييأت ياهاضاقت زا هخسن كي دروم بسح و مادقا هديسر ياهاضاقت يسررب هب تبسن هدش نييعت تلهم ياضقنا زا سپ اههاگشناد هدام

يتسياب يياجباج ياضاقت و تفرگ دهاوخ تروص لاس رد راب كي اًرصحنم يياجباج : هرصبت .دنراد يم لاسرا دصقم هاگشناد هب دنا هدنارذگ نايضاقتم هك يياهدحاو

.دشاب هديسر دصقم هاگشناد هب هام دادرم ناياپ ات رثكادح

)اه همان نييآ زا( 51 جياتن و دريگ يم رارق يسررب دروم دصقم هاگشناد رد اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش رد هديسر ياضاقت يليصحت لاس ره هام رويرهش يادتبا زا هدام

عفنيذ نايوجشناد هب قيرط نآ زا و ءادبم هاگشناد هب دصقم هاگشناد يشزومآ نواعم طسوت ،يهاگشناد ميوقت ساسا رب يسيون مان عورش زا لبق هذختم تاميمصت

ارجالا مزال نيفرط يارب و يعطق تسا يرما اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش بيوصت زا سپ يضاقتم نايوجشناد يياجباج : هرصبت .ددرگ يم مالعا

.تسا

)اه همان نييآ زا( 52 لحم ،نامهيم يوجشناد ناونع هب دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب دناوت يم دشاب دوخ ليصحت لحم رييغت هب ريزگان تقوم روط هب وجشناد هك يدراوم رد هدام

زا و يروضح ريغ هب يروضح ياه هاگشناد زا و هنابش هب هنازور ياه هرود زا ينامهيم : هرصبت .دهد رييغت نيعم تدم يارب تقوم روط هب ار دوخ ليصحت

.تسا عونمم سكعرب و يتلود ريغ هب يتلود ياههاگشناد

)اه همان نييآ زا( 53 .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يليصحت لاسمين كي لقادح وجشناد هك تسا نيا رب طورشم هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم هدام

)اه همان نييآ زا( 54 دحاو هدام 10  زا رتمك روكذم يسرد ياهدحاو دادعت هكنآ طرش هب ،دصقم و ءادبم هاگشناد تقفاوم اب سرد دنچ اي كي ندنارذگ يارب هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم

.تسا عنامالب ،دوشن رتشيب دحاو تسيب زا و رتمك دحاو 12  زا لاسمين نآ رد دصقم و ءادبم هاگشناد رد وجشناد هدش ذخا يسرد ياهدحاو عمج و دشاب

)اه همان نييآ زا( 55 روط هب ،هاگشناد كي رد ،هتسويپ يسانشراك هرود رد لاسمين ود و هتسويپان يسانشراك اي و ينادراك هرود رد لاسمين كي رثكادح دناوت يم هتشر ره رد وجشناد ره هدام

هاگشناد دنچ اي كي رد سرد كت تروصب هچ و ،تقو مامت تروصب هچ ،نامهيم تروص هب وجشناد هك يياهدحاو لاحره رد . دنك ليصحت نامهيم تروص هب ،تقو مامت

هورگ عالطا اب دياب تقو مامت تروص هب هچ و سرد كت تروص هب هچ وجشناد دحاو باختنا : هرصبت .دنك زواجت هرود ياهدحاو لك دصرد 40  زا ديابن ،تسا هدنارذگ

.دشاب دصقم هاگشناد طيارش قبط و ءادبم هاگشناد رد طوبرم يشزومآ

)اه همان نييآ زا( 56 و لاسمين نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و دوش يم تبث ءادبم هاگشناد رد وا همانراك رد ًانيع ،دنارذگ يم هاگشناد دنچ اي كي رد نامهيم يوجشناد هك يياهدحاو هدام

رتمك هرمن اب دصقم هاگشناد رد وجشناد هك ار يياهدحاو و دشاب يم 12  دصقم هاگشناد رد نامهيم يوجشناد يلوبق هرمن لقادح .دش دهاوخ روظنم وا لك نيگنايم

.دنارذگب اًددجم دياب تسا هدنارذگ 12  زا

)اه همان نييآ زا( 57 .دوش يم رداص ءادبم هاگشناد طسوت نامهيم يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

)اه همان نييآ زا( 58 رييغت رگيد هتشر هب يا هتشر زا طبريذ هاگشناد تقفاوم و ريز طيارش نتشاد اب دناوت يم هتسويپ يسانشراك و ينادراك عطقم رد ليصحت نارود لوط رد وجشناد هدام

ار هرود ياهدحاو مود كي رثكادح و مشش كي لقادح  582  .دشاب عنامالب يشزومآ تاررقم رظن زا يلبق هتشر رد يضاقتم ليصحت همادا  581  :دهد هتشر

لاس نامه رد اضاقت دروم هتشر و هيمهس رد هدش هتفريذپ درف نيرت نيياپ نومزآ هرمن زا هاگشناد هب دورو لاس رد يضاقتم يدورو نومزآ هرمن  583  .دشاب هدنارذگ

1  هرصبت .دشاب هتشاد ار ديدج هتشر رد زايندروم يسرد ياهدحاو ندنارذگ ناكما ،ليصحت زاجم تدم رثكادح هب هجوت اب – 584  .دشابن رتمك دصقم هاگشناد رد

نيا طيارش هيلك تياعر اب ،دنراد دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك ينايوجشناد هتشر رييغت 2  هرصبت .تسا عونمم هتسويپان يسانشراك عطقم رد هتشر رييغت

،تسا هدش ينيب شيپ يصاخ طيارش اهنآ شنيزگ طباوض رد هك يياه هتشر هب هتشر رييغت  3  هرصبت .تسا ريذپ ناكما طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و هدام

.دهد هتشر رييغت دناوتيم راب كي اهنت دوخ ليصحت لوط رد وجشناد  4  هرصبت .تسا طوبرم طيارش زارحا هب لوكوم

)اه همان نييآ زا( 59 .تسا ريذپ ناكما رت نيياپ عطقم هب رتالاب عطقم زا طقف تروص نيا ريغرد ،دريگ يم تروص حطس مه عطاقم رد هتشر رييغت هدام

)اه همان نييآ زا( 60 تشگزاب هزاجا وجشناد ،مان تبث زا سپ . ديامن دحاو باختنا و مان تبث ديدج هتشر رد تصرف نيلوا رد تسا فظوم وجشناد ،هتشر رييغت ياضاقت اب تقفاوم تروص رد هدام

.درادن ار يلبق هتشر هب

يم بلس هرود ناياپ ات هتشر رييغت قح و دوشيم يقلت هتشر رييغت زا فارصنا هلزنم هب نيعم تقو رد ديدج هتشر رد مان تبث هب وجشناد ندركن مادقا  1  هرصبت

.دوش

.دشاب يم يلبق هتشر تاررقم عبات ديدج هتشر رد مان تبث زا لبق ات وجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 61 لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت :هرصبت .تسا عنامالب لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت ،دشاب هتشر رييغت طيارش نينچمه و لاقتنا طيارش ياراد نامزمه وجشناد هك يتروص رد هدام

.تسا عنامالب ،لاقتنا و هتشر رييغت طيارش نتشاد تروص رد سكع رب و يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو هب يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو زا

)اه همان نييآ زا( 62 هب هك دوش يم هتفريذپ يو زا يسورد طقف و دوش يم يزاسلداعم و يسررب ديدج هتشر يشزومآ هورگ رد تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك يسورد هدام

.دشابن رتمك 12  زا زين سورد نآ زا كي ره هرمن و دشاب هتشاد يياوتحم كارتشا دصرد 80  لقادح ،ديدج هتشر سورداب ،يشزومآ هورگ صيخشت

رد باستحا نودب هدشن هتفريذپ سورد تارمن يلو ،دوش يم روظنم لك نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و تبث وجشناد همانراك رد هدش هتفريذپ سورد  1  هرصبت

،هاگشناد يشزومآ ياروش ميمصت اب دشاب 12  زا رتمك وا هدشن هتفريذپ ياهدحاو لك نيگنايم هچنانچ تروص نيا رد. دنام يم يقاب وجشناد همانراك رد نيگنايم

.دوشيم روظنم ديدج هتشر رد وجشناد يارب ،يطورشم لاسمين كي ناونع هب اًعمج

ليصحت زاجم تدم لوط رد ار ديدج هتشر زاين دروم ياهدحاو ندنارذگ ناكما هك دشاب يدح رد ،وجشناد هدشن هتفريذپ سورد ياهدحاو دادعت هك يتروص رد  2  هرصبت

.دوشيمن تقفاوم وا هتشر رييغت ياضاقت اب ،دنك بلس يو زا

)اه همان نييآ زا( 63 ميلست دوخ ليصحت لحم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا شيپ هتفه هدام 6  لقادح مزال كرادم اب هارمه ار دوخ تساوخرد دياب هتشر رييغت يضاقتم

.ديامن

09:29  93/11/26  : راشتنا خيرات
32  : ربخ ديدزاب دادعت

هقيقد 9  و تعاس 3  : هعلاطم نامز

هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود يشزومآ همان نييآ

.

 {faces}



:نوناق نتم:نوناق ناونع

)اه همان نييآ زا( 23/3/1383بيوصت خيرات  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم

مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمششو تسيب رد هرصبت 81  و هدام 69  رد هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ

و اههاگشناد دراو دعب هب خيرات نيا زا هك ينايوجشناد زا هتسد نآ يارب 138384  يليصحت لاس يادتبا زا همان نييآ نيا .ديسر بيوصت هب 23/3/1383  خروم يكشزپ

اب رياغم ياه همانشخب و همان نييآ هيلك دعب هب خيرات نيا زا و تسا ارجالا مزال ،دنوش يم يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو هعبات يلاع شزومآ تاسسؤم

.دوش يم وغل ،همان نييآ نيا لومشم نايوجشناد يارب نآ

يسانشراك و ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ دروم رد 1383 23/3/1383  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب رد هرداص يار

.دوش غالبا يرجم ياهدحاو هب ،تسا حيحص هتسويپان و هتسويپ

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش سيير و يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ريزو نايكشزپ دوعسم رتكد

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

)اه همان نييآ زا( دعبهمدقم 23/3/83  خروم ،يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم هتسويپان و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم يشزومآ همان نييآ

هناخريبد يشزومآ تاررقم و اه همان نييآ ريسفت و نيودت هتيمك هلاسكي ددعتم تاسلج رد يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد زا هدرتسگ يهاوخرظن زا

فلتخم ياه هرصبت و داوم زا ماهبا عفر تهج رد نكمم شالت رثكادح يرگنزاب نيا رد و تفرگ رارق رظن ديدجت و يرگنزاب دروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش

دروم همان نييآ نيا دافم هيلك ددرگ يم هيصوت تارييغت مجح هب هجوت اب . تسا هتفرگ تروص اههاگشناد تبثم و هدنزاس تارظن يمامت زا هدافتسا نينچمه و نآ

نايوجشناد قوقح عييضت زا تاررقم قيقد يارجا نمض ات ،دريگرارق اه هدكشناد و اههاگشناد شزومآ تارادا مرتحم نيلوئسم و ناسانشراك هژيو تيانع و هجوت

خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش مهدجيه و مهدراهچ ،مهد تاسلج هبوصم قباطم همان نييآ 10  هدام دافم تساركذ هب مزال . ديآ لمع هب يريگولج

زا كي ره تهج و دشابيم هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم رد يسرد ياهدحاو رثكادح و لقادح صوصخ رد 11/3/1382  و 15/2/1380 ،  30/7/1379

همانرب تسا هدشن غالبا ،هدش يرگنزاب ديدج همانرب هك ينامز ات اذل . تسا ارجالا مزال هطوبرم هتشر يشزومآ همانرب يرگنزاب زا سپ روكذم عطاقم رد اه هتشر

يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد يشزومآ نالوئسم هناميمص يراكمه زا تسا مزال همتاخ رد . تسا يقاب دوخ توق هب يلبق ياهدحاو فقس و يلبق

،ددعتم تاسلج رد تكرش اب هك هناخريبد نيا ناسانشراك و يشزومآ تاررقم و اه همان نيئآ ريسفت و نيودت هتيمك ياضعا زا زين و هدنزاس و ديفم تارظن لاسرا رد

.ميامن ينادردق و ركشت دنداد يراي همان نييآ يرگنزاب رد ار هناخريبد نيا

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

:فيراعت

اه همان نييآ كفنيال زج و دشاب يم دانتسا دروم طوبرم عطقم بسح و هدش هتفريذپ ناسكي تروص هب يليصحت فلتخم عطاقم هيلك ياه همان نييآ رد ريز فيراعت

.تسين زاجم نآ اب رياغم ريسفت و رييغت عون ره و هدوب

: يكشزپ مولع هاگشناد

ماجنا هب ،تسا يكشزپ هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ تسا يا هسسؤم

هدكشناد زا يكشزپ مولع هاگشناد ره .ديامنيم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ

: يكشزپ مولع هدكشناد .دوش يم ليكشت رگيد هدكشناد ود لقادح و يكشزپ

هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك تسا يلقتسم يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ هسسؤم يكشزپ مولع هدكشناد

.ديامن يم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ ماجنا هب ،تسا يكشزپ

: هدكشناد

.تشادهب هدكشناد و يكشزپنادند هدكشناد ،يكشزپ هدكشناد دننام .دوش يم ليكشت يشزومآ هورگ هس لقادح زا هك تسا هاگشناد كي زا يدحاو هدكشناد

:يكشزپ هورگ رد هدكشزومآ

هئارا يارب مزال تازيهجت و تاناكما و ددرگ يم ليكشت يكشزپ هورگ ياه هتشر ينادراك حطس رد يشزومآ ياه هورگ عمجت زا هك تسا يلاع شزومآ هسسؤم

.تسا رياد نآ رد يليصحت ياه هتشر شزومآ

: هسسؤم

ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو زا يمسر زوجم اب هك يشهوژپ و يلاع شزومآ زكارم زا كي ره هب هك تسا ماع موهفم كي يلاع شزومآ رد هسسؤم

.ددرگ يم قالطا ،دشاب هدش سيسأت يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

: يشزومآ هورگ

هورگ .يحارج هورگ و يژولويزيف هورگ ،تشادهب هورگ لثم .دشابيم هخاش كي اي و هتشر كي اب طابترا رد ينامرد تامدخ هئارا اي و شهوژپ و شزومآ راد هدهع

: يشيامزآ

كي ره هك دنك يم ميسقت صاخ ياههورگ هب يباختنا ياه هتشر بسحرب ار نابلطواد ،اههاگشناد هب دورو يرسارس تاناحتما رد روشك شزومآ شجنس نامزاس

.دوشيم هديمان يشيامزآ هورگ ،اههورگ نيا زا

: هرود

يم هئارا وجشناد هب نيعم نامز تدم كي رد و صاخ ماظن بوچراچ رد هك هتشر كي رد هتسباو مه هب و مجسنم و گنهامه تسا يسورد هعومجم يليصحت هرود

ريز يليصحت عطاقم رد ناريا يكشزپ مولع يلاع شزومآ ماظن رد يليصحت ياه هرود ،دوش رجنم يهاگشناد موسرم كرادم زا يكي تفايرد هب ماجنارس ات دوش

:دوشيم هئارا

)ملپيد قوف( ينادراك 

هتسويپان و هتسويپ )سناسيل( يسانشراك 

يمومع يارتكد هتسويپان )سناسيل قوف( دشرا يسانشراك 

)يد .چا .يپ (يصصخت يارتكد 

)يرايتسد( ينيلاب صصخت 

صصخت قوف 

:شزومآ هرادا

ماجنا ، دحاو باختنا ،يسيون مان ليبق زا نايوجشناد هب طوبرم يشزومآ روما همه هك تسا هاگشناد اي هدكشناد كي رد يرادا دحاو كي ،شزومآ هرادا زا روظنم

.دراد هدهع رب ار جياتن مالعا و تارمن يروآ عمج ،تاناحتما

: داتسا

.دوشيم هديمان داتسا دراد هدهع رب ار يلمع اي يرظن سورد سيردت تيلوئسم هك يملع تأيه وضع ره

: هتشر

صخشم الماك عوضوم ظاحل زا هك تسا ) رنه و يزرواشك ،يسدنهم ينف ،هياپ مولع ،يناسنا مولع ،يكشزپ مولع( يملع ياه هورگ يعرف بعش زا يكي هتشر

سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد 30  زا ديابن كرتشم سورد زيامتم هتشر ود رد .دماجنا يم صخشم ييآراك كي هب لقادح و هدوب زيامتم تاعوضوم رگيد زا و

.دنك زواجت )يمومع

: شيارگ

30  زا و رتمك اهدحاو لك دصرد 7  زا ديابن هتشر كي زا شيارگ ود رد سورد فالتخا .دوش يم هديمان شيارگ ،دشاب صصخت كي رب رظان هك هتشر كي بعش زا كي ره

.دشاب رتشيب )يمومع سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد

: سورد

هبنج زا و لقتسم و )زاين شيپ( هتسويپ سورد هب رگيدكي اب طابترا رظن زا و )هتشر يصصخت و هياپ( يصاصتخا و يمومع سورد هب ،يوتحم ظاحل زا يهاگشناد سورد

و يزروراك ،يزومآراك يلمع يرظن ،يلمع و يرظن ،يلمع ،يرظن سورد هب ،سيردت و ميلعت هوحن ظاحل زا و يرايتخا و يرابجا سورد هب باختنا موزل مدع اي موزل

.دوشيم ميسقت هصرع رد يزومآراك

: هرصبت

تروص هب هك يسورد . دنراد هناگادج هرمن و هناگادج دك كي ره و دنوش يم سيردت رگيد كي زا لقتسم دنوش يم هتشون يلمع و يرظن تروص هب هك يسورد

.دنراد كرتشم هرمن و كرتشم دك و هدش بوسحم سرد كي دنوشيم هتشون يلمع – يرظن

: يمومع سورد

زين و يمالسا دياقع و فراعم و گنهرف ساسا رب نانآ يگنهرف شنيب و دشر و نايوجشناد يمومع تاعالطا هب نديشخب هعسوت روظنم هب هك تسا يسورد

و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك يليصحت عطاقم رد يكشزپ مولع ياه هتشر يمامت نايوجشناد هيلك يارب سورد نيا .دوش يم هضرع يملع ياهشور اب ييانشآ

:يصاصتخا سورد .تسا يمازلا يمومع يارتكد ياه هرود و هتسويپان

هعسوت ،وجشناد ندومن هدامآ يارب هك تسا يسورد ،هياپ سورد )فلا :دوش يم ميسقت ريز حرش هب هتشر يصصخت سورد و هياپ سورد ،هتسد ود هب سورد نيا

و داجيا روظنم هب ًافرص هك تسا يسورد ،هتشر يصصخت سورد )ب .دوش يم هضرع هتشر يصصخت سورد رتهب كرد و يو يملع شنيب و هينب تيوقت و تاعالطا

.دوش يم سيردت هتشر كي يلمع و يملع ياه يياراك شيازفا

:يناربج سورد

يشزومآ همانرب قباطم و يشزومآ هورگ صيخشت هب ،ررقم يسرد ياهدحاو رب هفاضا تسا فظوم دشاب هدنراذگن لبق عطقم رد ار يسورد وجشناد هك يتروص رد

.دنارذگب يناربج سورد ناونع هب ار سورد نآ طوبرم

: يرابجا سورد

.دشاب يمن ضيوعت لباق رگيد سورد اب و تساهنآ ندنارذگ هب طونم وجشناد ندش ليصحتلا غراف هك تسا يسورد

:يرايتخا سورد

.درك باختنا سورد زا ياه عومجم نايم زا ار اهنآ ناوت يم يشزومآ ياه همانرب و تاررقم هب هجوت اب هك تسا يسورد

:)زاين شيپ( هتسويپ سورد

زاين شيپ دنناوت يمن يرايتخا سورد . دنشاب زاين شيپ دنناوت يم يرابجا اي يناربج سورد .تسا يرورض رگيد سرد كي نتفرگ يارب اهنآ ندنارذگ هك تسا يسورد

.دنشاب

:لقتسم سورد

: يرظن سورد .تسين يرگيد ياهسرد اي سرد ندنارذگ اي باختنا هب طونم اهنآ باختنا هك تسا يسورد

: يلمع سورد .دوشيم هئارا سرد سالك رد هك تسا يسورد

.دوشيم هئارا هدكشناد رد طوبرم ياهشخب اي ينيلاب ياهتراهم زكرم و هاگشيامزآ ،هاگراك رد هك تسا يسورد

: يزومآراك سورد

ياهتراهم شزومآ يارب)ينيلاب ياهتراهم زكرم( هدش يزاس هيبش طيحم رد اي و ) ينامرد تامدخ زكارم ،هاگنامرد ،ناتسراميب( يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:يزروراك سورد .دوش يم هئارا يلمع

.دوشيم هئارا يلمع ياهتراهم رب طلست بسك يارب و يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:هصرع رد يزومآراك سورد

:دورو طيارش .دوشيم هئارا ينامرد يتشادهب تامدخ هئارا هصرع رد يلمع ياهتراهم شزومآ فده اب هك تسا يسورد

)اه همان نييآ زا( 1 : تسا ريز حرش هب هنابش و هنازور ياه هرود زا معا ،هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود هب دورو طيارش هدام

.يدورو نومزآ رد ندش هتفريذپ  11

.يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش طباوض ساسارب ناور و نت تمالس زا يرادروخرب  21

.يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم ربارب ،يلاع شزومآ هب دورو يمومع طيارش نتشاد و روشك يراج تاررقم و نيناوق رظن زا ليصحت هب ندوب زاجم  31

و شزومآ ترازو دييأت دروم ،روشك زا جراخ اي لخاد زا ) ديدج ماظن( يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ اي و ) ميدق ماظن( هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ نتشاد  41

هرود همانيهاوگ نتشاد اي و ) يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم قباطم( يوزوح ياهشزومآ يارب نآ ربارب اي ) هطسوتم شزومآ ديدج ماظن هب هجوت اب( شرورپ

.دشاب هديسر يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو دييأت هب دروم بسح هك هتسويپان يسانشراك هرود هب دورو يارب ينادراك

.دوش يم رداص طبريذ عجارم قيرط زا هك يتاررقم و هفرعت قباطم هيرهش تخادرپ اي ناگيار شزومآ نوناق و طباوض ساسا رب تمدخ دهعت ندرپس  51

هتشر يارب مزال يناور و يمسج تمالس زا روشك شزومآ شجنس نامزاس يرسارس نومزآ هچرتفد رد هدش مالعا طباوض هب هجوت اب وجشناد هچنانچ  1  هرصبت

.درادن ار هدش مالعا هتشر رد ليصحت هزاجا هاگشناد يكشزپ ياروش رظن ساسارب ،دشابن رادروخرب هدش هتفريذپ

لصا هئارا و يليصحت لوا لاسمين ناياپ ات رثكادح و مان تبث نامز رد ديدج ماظن يهاگشناد شيپ اي ميدق ماظن هطسوتم هرود يليصحت هيدييأت هئارا  2  هرصبت

.تسا يمازلا هيلوا مان تبث زا دعب لاس كي ات رثكادح يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ لصا اي هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ

.دنكيمن فاعم صاخ ينوناق تادهعت رگيد ماجنا زا ار ناگتخومآ شناد ،هيرهش تخادرپ  3  هرصبت

تياعر رب هوالع ،طوبرم طباوض ربارب ،ريغتم و تباث تروص ود هب هيرهش تخادرپ ،يليصحت لاسمين ره رد يسيون مان ماگنه هب هنابش نايوجشناد دروم رد  4  هرصبت

.تسا يمازلا طيارش رياس

ريغتم و تباث زا معا هيرهش هنوگره تخادرپ زا ددرگ يفرعم هنابش هرود هب هاگشناد تالكشم ليلد هب و يصخش هدارا نودب هنازور هرود يوجشناد هچنانچ  5  هرصبت

.دوب دهاوخ فاعم

)اه همان نييآ زا( 2 هب دحاو باختنا و يسيون مان يارب دوش يم مالعا هاگشناد اي روشك شزومآ شجنس نامزاس طسوت هك يياه تلهم رد دنفظوم ،يدورو نومزآ ناگدش هتفريذپ هدام

.دش دهاوخ يقلت ليصحت زا فارصنا ،نومزآ جياتن مالعا زا سپ يليصحت لاسمين نيتسخن رد يسيون مان يارب هعجارم مدع .دنيامن هعجارم طبريذ هاگشناد

)اه همان نييآ زا( 3 هعجارم مدع . دنك هعجارم شزومآ هرادا هب دحاو باختنا و ليصحت همادا يارب ،دنك يم مالعا هاگشناد هك ينامز رد يليصحت لاسمين ره رد تسا فظوم وجشناد هدام

.دش دهاوخ جارخا وجشناد و تسا ليصحت كرت هلزنم هب هجوم رذع و عالطا نودب لاسمين كي رد يسيون مان يارب وجشناد

شزومآ هرادا هب بوتكم تروصب لاسمين نامه ناياپ زا لبق هام كي رثكادح ار نآ ليالد دياب دناد يم هجوم ار دوخ ليصحت كرت وجشناد هك يياتثتسا دراوم رد  1  هرصبت

نآ يارب يليصحت يصخرم و بوسحم يو ليصحت زاجم تدم وزج لاسمين نآ ،هاگشناد يشزومآ ياروش طسوت ليصحت كرت ندوب هجوم دييأت تروص رد ،دهد هئارا

.دوش يم رداص لاسمين

ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كرادم دهاوخب هچنانچ ،هدومن ليصحت كرت هك ييوجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 4 هنازور ،يتلود ريغ اي يتلود زا معا هاگشناد دنچ اي كي رد شيارگ كي زا شيب هتشر ره رد و هتشر كي زا شيب رد ليصحت همادا و يسيون مان قح نامز كي رد وجشناد هدام

ياه هتشر زا يكي رد ليصحت همادا زا عوبتم ترازو يشزومآ تاررقم يارجا نسح رب تر اظن هتيمك صيخشت هب ،فلخت تروص رد . تشاد دهاوخن ار هنابش و

ياه هفرعت قباطم ار هدش فذح هتشر هب طوبرم ياه هنيزه هيلك تسا فظوم لاح نيا رد وجشناد و دوش يم مالعا لطاب يو يليصحت قباوس و مورحم يباختنا

.دزادرپب طبريذ هاگشناد هب هدش نييعت

.دنشاب يم دوخ هب طوبرم طباوض و همان نيئآ عبات و ينثتسم هدام نيا لومش زا ) ناشخرد ياهدادعتسا( زاتمم نايوجشناد : هرصبت

)اه همان نييآ زا( 5 مدع اي يلوبق و دوش يم هديجنس سرد نآ ياهدحاو دادعت اب سرد ره شزرا ،يدحاو ماظن رد . تسا يدحاو ماظن رب ينتبم روشك ياههاگشناد مامت رد شزومآ هدام

اي يلمع ،تعاس 17  يرظن تروص هب بيترت هب نآ دافم هك تسا يسرد نازيم اي رادقم ،يسرد دحاو ره . تسا دودحم سرد نامه هب سرد كي رد وجشناد يلوبق

همانرب قبط ،يناتسبات هرود اي يليصحت لاسمين كي لوط رد ،تعاس 51  هصرع رد يزومآراك و يناديم تايلمع اي يزومآراك و يهاگراك ،تعاس 34  يهاگشيامزآ

طسوت ،نآ دحاو اب بسانتم لاسمين كي رد هژورپ يارجا تدم دنتسه هژورپ ياراد هك يياه هتشر دروم رد .دوش يم سيردت يزير همانرب يلاع ياروش بوصم

.دوشيم نييعت طوبرم داتسا

)اه همان نييآ زا( 6 لماش يليصحت لاسمين ره شزومآ تدم تسا يناتسبات هرود كي تاناكما و طيارش نتشاد و ترورض تروص رد و يليصحت لاسمين ود زا بكرم يليصحت لاس ره هدام

.تسا 5  هدام دافم تياعر اب شزومآ هتفه 6  لماش يناتسبات هرود ره و هتفه 17

.دوشيمن بوسحم شزومآ تدم وزج يناتسبات هرود ناياپ اي لاسمين ناياپ تاناحتما تدم لوط  1  هرصبت

هب ،ليبق نيا زا يدراوم و داتسا يراميب ،هتفه 17  لوط رد طوبرم داتسا روضح ناكما مدع ،يعيبط يايالب عوقو لماش ،يرورض و ييانثتسا دراوم رد  2  هرصبت

اي سرد نآ هك ينايوجشناد هيلك تهج هتفه 17  زا رتهاتوك يتدم رد ار يياهسرد اي سرد ناوت يم ،هاگشناد يشزومآ ياروش تقفاوم و طوبرم هدكشناد داهنشيپ

اهسالك هيلك رد تكرش و دوشن رتمك همان نييآ نيا 5  هدام رد ررقم نازيم زا يسرد دحاو ره تاعاس عومجم هكنيا رب طورشم ،دومن سيردت دنا هدرك ذخا ار اهسرد

.تسا يمازلا يسرد دحاو ره تاعاس قباطم

)اه همان نييآ زا( 7 شيپ تياعر اب سورد بيترت : هرصبت .دنيامن ارجا ار يزير همانرب يلاع ياروش بوصم يسرد ياه همانرب دنفظوم يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد مامت هدام

و اههاگشناد هدهع رب عبانم باختنا و سرد كي رد ديدج بلاطم حرط و داوم زير ندرك اج هب اج و سيردت شور ،هرود لوط رد نايوجشناد يليصحت همانرب ميظنت ،اهزاين

.تسا يكشزپ مولع ياه هدكشناد

)اه همان نييآ زا( 8 هب و نييعت ار هتشر اب طبترم يلصا سورد زا يدادعت هطوبرم هورگ صيخشت هب هتشر ره رد يشزومآ همانرب هب هجوت اب دنناوت يم هزيمم تأيه ياراد ياههاگشناد هدام

.دنكن زواجت همان نييآ نيا رد زاجم فقس زا هتشر ره رد هرود لوط و اهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،دنهد هئارا نايوجشناد هب يرايتخا سورد ناونع

)اه همان نييآ زا( 9 ياه هرود رد و تعاس هدام 20  ات يسانشراك ياه هرود زا هتشر ره رد ،هاگشناد و هدكشناد دييأت و يشزومآ هورگ صيخشت هب موزل تروص رد دنناوت يم اه هاگشناد

سرد ره دحاو شيازفا بجوم تعاس شيازفا نيا . دنيازفيب هرود لوط رد ،هتشر سيردت تاعاس هب نيرمت لح ناونع هب تعاس 10  ات هتسويپان يسانشراك و ينادراك

.دوش يمن

)اه همان نييآ زا( 10 هب يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش بوصم ياه همانرب لصف رس ربارب ،يكشزپ هورگ يليصحت ياه هرود زا كي ره ندنارذگ يارب مزال يسرد ياهدحاو دادعت هدام

: تسا ريز حرش

دحاو 68  ات 64  نيب: ينادراك هرود

دحاو 130  : هتسويپ يسانشراك هرود

دحاو 65  : هتسويپان يسانشراك هرود

)اه همان نييآ زا( 11 رد : هدام 1  هرصبت .دنك باختنا دياب ار دحاو 18  رثكادح و 10  لقادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 20  رثكادح و 12  لقادح لاسمين ره رد هنازور هرود يوجشناد ره

24  ات رثكادح دعب لاسمين رد ،هدكشناد تقفاوم و امنهار داتسا رظن اب دناوت يم دشاب 17  لقادح يليصحت لاسمين كي رد وجشناد تارمن لك نيگنايم هك يتروص

زا لبق لاسمين رد  2  هرصبت .دنك باختنا ار يسرد دحاو 20  ات رثكادح دناوت يم دشاب طيارش نيا ياراد هك هنابش هرود يوجشناد . دنك باختنا ار يسرددحاو

هرود رد يباختنا ياهدحاو دادعت  3  هرصبت .تسا فاعم هنابش هرود رد دحاو 10  و هنازور هرود رد دحاو 12  لقادح باختنا طرش تياعر زا وجشناد هصرع رد يزومآراك

.تسا يسرد دحاو شش رثكادح يناتسبات

)اه همان نييآ زا( 12 .دشاب يمن زاجم هصرع رد يزومآراك اب هارمه يسرد دحاو ذخا هدام

هك يتروص رد نينچمه . تسا ريذپ ناكما هصرع رد يزومآراك اب هارمه يمومع سرد كي رثكادح ذخا هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت هب و ترورض تروص رد : 1  هرصبت

اي و هدركن تكرش سرد نآ ناحتما رد نكيل و هتشاد روضح طوبرم ياهسالك رد و هدومن ذخا ار سرد نآً  البق و دشاب هتشاد هدناميقاب يروئت يسرد كي اهنت وجشناد

قيرط زا مرت لوط رد ار نآ ناحتما و ذخا هصرع رد يزومآراك اب هارمه ار سرد نآ دناوت يم طوبرم داتسا دييأت و هاگشناد رظن اب ،دشاب هدركن بسك يلوبق هرمن

.دنارذگب داتسا هب يفرعم

هرمن بسك و طوبرم سالك رد تكرش و سرد نآ ددجم باختنا هب مزلم دعب لاسمين رد تفرگ يدودرم هرمن داتسا هب يفرعم سرد رد وجشناد هچنانچ : 2  هرصبت

.تسا يلوبق

يقاب يسرد دحاو 20  رثكادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 24  رثكادح هنازور هرود يوجشناد هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد هك يدراوم رد : 3  هرصبت

.ديامن باختنا ار اهدحاو نآ هيلك دناوت يم هدكشناد رظن اب دشاب هدشن طورشم لبق لاسمين رد هك يتروص رد دشاب هتشاد

)اه همان نييآ زا( 13 هك يليصحت ياه هتشر همه هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود رد اههاگشناد يدورو يرسارس نومزآ ناگدش هتفريذپ زا هتسد نآ هدام

زاين بسح دنفظوم ،دشاب رتمك ينيعم باصن دح زا ،هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت هب سرد دنچ اي كي رد ،يدورو نومزآ رد اهنآ يناحتما داوم ماخ هرمن

يليصحت لاسمين نيمود اي نيلوا رد ،بوصم همانرب رد جردنم سورد رب هوالع يهاگشناد زاين شيپ سورد ناونع هب دنك يم نييعت هاگشناد نآ هك ار يسورد ،هتشر

و هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش هدهعرب يهاگشناد زاين شيپ سورد سيردت نامز و هئارا هوحن ،داوم زير ،دحاو دادعت ،سرد عون نييعت  1  هرصبت .دننارذگب

هرمن رب لمتشم ،ناگدش هتفريذپ همانراك ،يدورو نومزآ جياتن مالعا زا سپ ،روشك شزومآ شجنس نامزاس  2  هرصبت .تسا يشزومآ ياه هورگ داهنشيپ ساسارب

اه هاگشناد رد ،اهنآ يارجا يگنوگچ و يهاگشناد زاين شيپ سورد هئارا  3  هرصبت .دهد يم رارق طبريذ ياههاگشناد رايتخا رد يناحتما داوم زا كي ره رد ار اهنآ ماخ

عبات و يهاگشناد سورد دننام ،وجشناد تارمن لك نيگنايم و يطورشم و لاسمين ناياپ نيگنايم رد باستحا ،وجشناد همانراك رد تارمن تبث هلمج زا ظاحل ره زا

كي رثكا دح ،دنشاب هدنارذگ ار يهاگشناد زاين شيپ سورد زا دحاو 8  لقادح هك ينايوجشناد ليصحت هرود لوط رثكادح هب  4  هرصبت .تسا يلاع شزومآ تاررقم

.دوش يم هدوزفا يليصحت لاسمين

)اه همان نييآ زا( 14 هب هنابش ياه هرود رد و لاس هدام 6  هنازور هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاس 3  هنازور هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد ليصحت زاجم تدم رثكادح

.دوش يم جارخا طوبرم هاگشناد زا دنارذگب تيقفوم اب ليصحت زاجم تدم رثكادح رد ار هرود ياهدحاو دناوتن وجشناد هك يتروص رد .تسا لاس 7  و لاس 5/3  بيترت

)اه همان نييآ زا( 15 و مهدفهود زا يهاگشيامزآ و يلمع ،مهدفهراهچ زا يرظن سرد ره رد وجشناد تبيغ تاعاس و تسا يمازلا سرد ره هب طوبرم تاسلج مامت رد وجشناد روضح هدام

تاسلج رد تبيغ  1  هرصبت .دوشيم بوسحم رفص سرد نآ رد وجشناد هرمن تروص نيا ريغ رد ،دنك زواجت ديابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدكي زا هصرع رد يزومآراك

تبيغ اب دروخرب هوحن . دوش هتخانش هجوم هطوبرم داتسا صيخشت و دنتسم كرادم هئارا اب هك دوب دهاوخ زاجم يتروص رد ، 15  هدام رد هدش صخشم فقس ات سرد

15  هدام رد هدش نييعت نازيم زا شيب سرد ره رد وجشناد تبيغ هك يتروص رد  2  هرصبت .دوب دهاوخ هدكشناد دييأت اب و داتسا هدهع رب )هجوم ريغ اي هجوم( وجشناد

و هنازور هرود يارب دحاو 12  لقادح تياعر لاح نيا رد .دوش يم فذح سرد نآ ،دوش هداد صيخشت هجوم هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت اب وا تبيغ يلو دشاب

.دوشيم بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لماك لاسمين كي ناونع هب روكذم لاسمين و تسين يمازلا لاسمين ره رد هنابش هرود يارب دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 16 .ددرگ يم سرد نآ فذح بجوم سرد ره ناحتما رد هجوم تبيغ و . تسا سرد نآ ناحتما رد رفص هرمن نتفرگ هلزنم هب سرد ره ناحتما رد هجوم ريغ تبيغ هدام

.تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع رب ناحتما هسلج رد تبيغ ندوب هجوم صيخشت

)اه همان نييآ زا( 17 هدش ذخا سرد ود اي ديامن ذخا رگيد سرد ود رثكادح يليصحت لاسمين عورش زا سپ هتفه ود زا رتمك يتلهم رد طقف ،يليصحت لاسمين ره رد دناوت يم وجشناد هدام

رد تبيغ  1  هرصبت .دنكن زواجت ررقم دح زا يو هدش ذخا ياهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،ديامن اج هب اج رگيد سرد ود اب ار دوخ هدش ذخا سرد ود اي فذح ار دوخ

رد هدش نييعت نازيم( وجشناد زاجم تبيغ رثكادح وزج ،دمآ شيپ تروص رد و تسين زاجم رگيد ليلد ره هب اي و هفاضا و فذح ليلد هب سرد ره لوا هتفه ود تاسلج

.تسين ريذپ ناكما يناتسبات هرود رد هفاضا و فذح  2  هرصبت .دش دهاوخ ارجا روكذم هدام دافم و هبساحم ) 15  هدام

)اه همان نييآ زا( 18 ،دنك فذح طوبرم يشزومآ هورگ دييأت اب ا ر دوخ يرظن ياهسرد زا يكي طقف ،هدنام يليصحت لاسمين ناياپ هب هتفه هدام 5  ات دناوت يم وجشناد ،رارطضا تروص رد

و هنازور هرود رد دحاو 12  زا يو هدناميقاب ياهدحاو دادعت ايناث و دشابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدفه راهچ زا شيب سرد نآ رد وجشناد تبيغ الوا هكنآ رب طورشم

.دوشن رتمك هنابش هرود رد دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 19 يشزومآ ياروش صيخشت هب انب هك تسا زاجم يتروص رد اهنت ،لاسمين نآ ناياپ تاناحتما عورش زا لبق ات رثكادح ،لاسمين كي رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح هدام

مدع اي هبساحم دش دهاوخ بوسحم يليصحت يصخرم وجشناد يارب لاسمين نآ تروص نيا رد . دشابن لاسمين نآ رد ليصحت همادا هب رداق وجشناد ،هاگشناد

ات رثكادح يناتسبات هرود رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح : هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب وجشناد ليصحت زاجم تاونس رد يصخرم نيا هبساحم

.تسا ريذپ ناكما هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت اب هرود نآ تاناحتما عورش زا لبق

)اه همان نييآ زا( 20 يم تروص لاسمين ناياپ و لاسمين نيب تاناحتما جياتن و يشزومآ ياهتيلاعف ماجنا ،سالك رد تيلاعف و روضح نازيم ساسا رب سرد ره رد وجشناد تفرشيپ يبايزرا هدام

.تسا يمازلا يرظن سرد ره يارب لاسمين ناياپ يبتك ناحتما يرازگرب : هرصبت .تسا سرد نآ رد وجشناد يبايزرا عجرم سرد ره داتسا و دريگ

)اه همان نييآ زا( 21 ظفح و يا هفرح و يمالسا قالخا تياعر  هدام 211  :دوشيم ماجنا ريز دراوم هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو رد وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا

هلوحم روما ماجنا رد تيلوئسم ساسحا و تقد  213  .تقو مامت و بترم روضح  212  .طوبرم دحاو نانكراك و نيعجارم و ناراميب اب هطبار نسح و ييوجشناد نوئش

بسك و اهدحاو يناياپ تاناحتما رد تكرش  215  .هصرعرد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو زا وجشناد يريگ هرهب و تراهم شيازفا  214  .طوبرم دحاو طباوض قبط

.مزال هرمن

)اه همان نييآ زا( 22 نيب يددع تروص هب سرد ره رد وجشناد تارمن و دوش يم نييعت هرمن تروص هب هدام 21  و 20  هدام رد جردنم دافم ساسا رب ،وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا هجيتن

.ددرگيم صخشم تسيب ات رفص

)اه همان نييآ زا( 23 رد ،دوش دودرم يرابجا سورد زا كي ره رد هك ييوجشناد .دشاب يم هدام 12  هصرع رد يزومآراك و يزومآراك و 10  يهاگشيامزآ و يرظن سرد رهرد يلوبق هرمن لقادح

لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . تسا نآ راركت هب مزلم ،تصرف نيلوا

ار يرگيد سرد ،بوصم همانرب رد يرايتخا سورد لودج زا دناوت يم سرد نآ ياج هب ،دوش دودرم يرايتخا سرد كي رد ييوجشناد رگا  1  هرصبت .دوشيم روظنم

2  هرصبت .دوشيم روظنم لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . دنك باختنا

هجوت اب و يلمع و يرظن تمسق ود لدعم ،دنوش يم بوسحم سرد كي هك يلمع – يرظن سورد هرمن اما ،دنراد لقتسم هرمن يلمع و يرظن سورد زا كي ره –

ود ره دشاب هديسر 10  هب لدعم دنچ ره ،دشاب رتمك 8  زا اهنآ زا يكي اي و دسرن 10  هب يلمع و يرظن تمسق ود لدعم هك يتروص رد . تسا مادك ره بيارض هب

.دوش راركت اًددجم دياب تمسق

)اه همان نييآ زا( 24 هورگ دييأت و داتسا صيخشت هب هك يتروص رد دنوش يم هئارا هژورپ اب مأوت ،بوصم يشزومآ همانرب رد هك يسورد و هصرع رد يزومآراك هرمن ،ييانثتسا دراوم رد هدام

ليدبت يعطق هرمن هب دعب لاسمين ناياپ ات رثكادح دياب مامتان هرمن .ددرگ يم يقلت مامتان ،دشابن رسيم يليصحت لاسمين كي لوط رد اهنآ ليمكت ،طوبرم يشزومآ

.تسا هدومن ذخا ار دحاو وجشناد هك دوب دهاوخ يلاسمين رد مامتان هرمن تبث تسا يهيدب . ددرگ

)اه همان نييآ زا( 25 هرصبت .ديامن ميلست طوبرم دحاو اي هدكشناد شزومآ هرادا هب سرد نآ ناحتما يرازگرب زا سپ زور هدام 10  فرظ رثكادح ار سرد ره يياهن هرمن شرازگ تسا فظوم داتسا

تروص مزال يگديسر ات دنك مالعا هدكشناد شزومآ هب ًابتك ار دوخ تاضارتعا جياتن مالعا زا سپ زور 3  ات رثكادح دناوت يم وجشناد ،شزومآ طسوت هرمن مالعا زا سپ :

.دريذپ

)اه همان نييآ زا( 26 زا دعب و لاسمين ره ناحتما نيرخآ يرازگرب زا سپ هتفه ود ات رثكادح ار نايوجشناد تارمن تسا فظوم هاگشناد ره رد طبريذ دحاو اي هدكشناد ره شزومآ هرادا هدام

لباق ريغ هاگشناد لك شزومآ هب مالعا زا سپ هرمن : هرصبت .ديامن ميلست هاگشناد لك شزومآ هب ،يلامتحا تاهابتشا عفر و نايوجشناد تاضارتعا هب يگديسر

.تسا رييغت

)اه همان نييآ زا( 27 لك نيگنايم ،زين يليصحت هرود ناياپ رد و هبساحم لاسمين نآ ناياپ ات وا تارمن لك نيگنايم و لاسمين نآ رد وجشناد تارمن نيگنايم ،يليصحت لاسمين ره ناياپ رد هدام

عومجم و دوشيم برض سرد نآ هرمن رد سرد ره ياهدحاو دادعت ،تارمن نيگنايم هبساحم يارب  1  هرصبت .دوشيم تبث يو همانراك رد و هبساحم وجشناد تارمن

لاسمين ناونع هب ،يناتسبات هرود  2  هرصبت .دوشيم ميسقت تسا هتشاد تفايرد يدودرم اي يلوبق هرمن اهنآ يارب وجشناد هك يياهدحاو لك دادعت رب اهبرض لصاح

.دوشيم بوسحم وجشناد لك نيگنايم هبساحم رد اهنت ،دنارذگيم يناتسبات هرود رد وجشناد هك يسورد تارمن .دوش يمن بوسحم يليصحت

)اه همان نييآ زا( 28 .دوب دهاوخ طورشم تروص هب ،دعب لاسمين رد وجشناد يسيون مان ،تروص نيا ريغ رد ،دشاب هدام 12  زا رتمك ديابن يليصحت لاسمين چيه رد وجشناد تارمن نيگنايم

وزج لاسمين نآ ، دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود يارب و دحاو 12  زا رتمك هنازور ةرود يارب هاگشناد طسوت هدش هئارا ياهدحاو دادعت هك يدراوم رد : 1  هرصبت

تالكشم تلع هب هك يدراوم رد . دش دهاوخ هبساحم يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم رسك تروص رد نكيلو دش دهاوخن بوسحم وجشناد يليصحت تاونس

رسك تروص رد و بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لاسمين نآ ،دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود رد و ،دحاو 12  زا رتمك اهدحاو دادعت هنازور هرود رد ،وجشناد

ًابتك وا ءايلوا و يو هب راب ره ار وجشناد ندوب طورشم عوضوم تسا فظوم هاگشناد ره : 2  هرصبت .دش دهاوخ هبساحم زين يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم

يعنام ،رما نيا زا وجشناد يعالطا يب راهظا اي و هاگشناد فرط زا يو هب راطخا رد روصق فصو نيا اب . ديامن طبض وجشناد هدنورپ رد ار نآ زا هخسن كي و دهد عالطا

.دوب دهاوخن تاررقم يارجا رد

)اه همان نييآ زا( 29 دحاو هدام 12  زا شيب و هنازور هرود رد يسرد دحاو 14  زا شيب باختنا هصرعرد يزومآراك زا لبق لاسمين رد يتح دنك يم يسيون مان طورشم تروصب هك ييوجشناد

هئارا ،وجشناد يليصحت قباوس و هدنام يقاب دحاو دادعت هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد ،ييانثتسا دراوم رد :هرصبت .درادن ار هنابش هرود رد يسرد

هرود رد يسرد دحاو تسيب زا شيب دادعت نيا تروص ره رد . تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب 29  هدام لومشم يوجشناد هب ررقم دح زا رتشيب دحاو

.دشاب ديابن هنابش هرود رد يسرد دحاو 18  و هنازور

)اه همان نييآ زا( 30 هس رد هتسويپ يسانشراك و بوانتم اي يلاوتم زا معا ،يليصحت لاسمين ود رد هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد وجشناد تارمن نيگنايم هك يتروصرد هدام

.دوشيم مورحم ليصحت همادا زا ،دشاب هك هرود زا يا هلحرم ره رد دشاب 12  زا رتمك ،بوانتم لاسمين راهچ اي يلاوتم لاسمين

)اه همان نييآ زا( 31 نآ رد ليصحت ةمادا هب ليامت هك ييوجشناد اي و دوش يم مورحم هتسويپ يسانشراك هرود رد ليصحت همادا زا ،دح زا شيب ندش طورشم ظاحل هب هك ييوجشناد هدام

هرود رد ،طوبرم طباوض رياس تياعر اب و رت نيياپ عطقم رد دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم و نيناوق قباطم اهدحاو قيبطت زا سپ دناوتيم ،درادن ار عطقم

شريذپ ذخا زا سپ دناوتيم وجشناد دشابن رياد هاگشناد نآ رد وجشناد ةتشر رت نيياپ عطقم هك يتروص رد : 1  هرصبت .دوش ليصحتلا غراف دوخ يليصحت ةتشر ينادراك

رداص دصقم هاگشناد طسوت وجشناد يليصحت كردم .دوش ليصحتلا غراف و هداد ليصحت همادا تسا رياد نآ رد طوبرم هتشر ينادراك عطقم هك يرگيد هاگشناد زا

هب ،طوبرم يشزومآ هورگ رظن اب دناوت يم وجشناد ،دشاب هتشادن رياد و بوصم همانرب ،رت نيياپ عطقم رد وجشناد يليصحت هتشر هك يتروص رد : 2  هرصبت .دوشيم

هتشر همانرب اب اهدحاو قيبطت زا سپ و دهد هتشر رييغت رگيد هاگشناد اي هاگشناد نآ رد ،رت نيياپ عطقم رد ،دوخ يليصحت هتشر هب كيدزن دوجوم ياه هتشر زا يكي

رب ،دوبمك سورد نييعتو اهدحاو قيبطت هك تسا يهيدب . دوش ليصحتلا غراف ديدج هتشر ينادراك عطقم رد ،دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم قباطم ديدج

.دشاب يم لاسمين كي رگيد هاگشناد زا شريذپ ذخا تهج زاجم تصرف رثكادح . تسا هدنريذپ هاگشناد يشزومآ هورگ هدهع

)اه همان نييآ زا( 32 يارب دناوت يم ،تسا هدرپس ليصحت نارود رد هك يتادهعت وغل اي ماجنا تروص رد ،دوش يم مورحم ليصحت همادا زا دح زا شيب ندش طورشم ليلدب هك ييوجشناد هدام

يم هدنريذپ هاگشناد . دهد ليصحت همادا دوخ هقالع دروم هتشر رد يلوبق تروص رد و دنك تكرش يرسارس نومزآ رد ،دوخ يلبق هتشر زا ريغ هب ددجم ليصحت

.دريذپب ار اهنآ مامت اي يضعب همان نييآ نيا طباوض قبط و هداد قيبطت ديدج هتشر همانرب اب ،تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك ار يياهدحاو ،دناوت

)اه همان نييآ زا( 33 يسانشراك هرود رد و لاسمين كي يارب رثكادح هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كي ره رد ،يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ دناوت يم وجشناد هدام

يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كيره رد دنناوت يم هنابش هرود نايوجشناد . دنك هدافتسا يليصحت يصخرم زا بوانتم اي يلاوتم لاسمين ود يارب هتسويپ

1  هرصبت .دننك هدافتسا يليصحت يصخرم زا ،بوانتم اي يلاوتم لاسمين 3  يارب رثكادح هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاسمين ود يارب رثكادح هتسويپان

زاجم تدم رثكادح وزج ،يليصحت يصخرم تدم  2  هرصبت .دشاب يم هاگشناد يشزومآ ياروش اب يليصحت لاسمين نيلوا رد وجشناد يليصحت يصخرم اب تقفاوم

.دوشيم بوسحم هرود ره رد وجشناد ليصحت

)اه همان نييآ زا( 34 .ددرگ ميلست هاگشناد شزومآ هرادا هب وجشناد طسوت ،لاسمين ره يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح ،يبتك تروص هب دياب يليصحت يصخرم ياضاقت هدام

هاگشناد شزومآ هرادا  2  هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب يريگ ميمصت ،دوش هئارا ررقم نامز زا جراخ يليصحت يصخرم ياضاقت هچنانچ : 1  هرصبت

:3  هرصبت .ديامن غالبا يو هب ًابتك ار وجشناد تساوخرد اب تقفاوم مدع اي تقفاوم يسيون مان تلهم مامتا زا لبق طبريذ هدكشناد زا رظن بسك زا سپ تسا فظوم

.دشاب يم وجشناد هدهع رب يليصحت يصخرم زا يشان بقاوع

)اه همان نييآ زا( 35 باستحا نودب ،نامياز يصخرم لاسمين كي زا تاررقم و طباوض رياس تياعر اب دنناوت يم يكشزپ مولع ياه هتشر هيلك رد ليصحت هب لغاش رادراب نز نايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا يليصحت تاونس رد

)اه همان نييآ زا( 36 يصخرم لاسمين كي رثكادح زا دنناوت يم دشاب هديسر هاگشناد يشزومآ ياروش و يكشزپ ياروش دييأت هب اهنآ هجوم يكشزپ رذع و يهاوگ هك ينايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 37 هئارا اب دناوت يم ،دوش يم مازعا روشك زا جراخ هب هارمه ناونع هب هيسروب نايوجشناد زا يكي رسمه اي ،تلود نانكراك زا يكي رسمه ناونع هب هك ييوجشناد هدام

يصخرم زا زين رگيد لاس 4  ات ليصحت هرود لوط رد زاجم يصخرم نازيم زا هدافتسا رب هوالع ،هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت و صيخشت هب و رسمه تيرومأم مكح

.ددرگ دنم هرهب ،تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 38 زاجم وجشناد نيا . ديامن ميلست هدكشناد اي هاگشناد شزومآ هرادا هب ًاصخش ار دوخ فارصنا تساوخرد دياب دشاب هتشاد ليصحت زا فارصنا هب ليامت هك ييوجشناد هدام

يم رداص يو ليصحت زا فارصنا مكح تلهم نيا ياضقنا زا سپ دريگب سپ ار دوخ فارصنا ياضاقت لاسمين نامه ناياپ زا لبق هامكي ات رثكادح راب كي يارب طقف تسا

هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كردم دهاوخب هچنانچ ليصحت زا فرصنم يوجشناد : هرصبت .درادن ار هتشر نآ رد ليصحت همادا قح نآ زا سپ و دوش

.ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك

)اه همان نييآ زا( 39 .تسا يليصحت عطقم نامه و هتشر نامه رد رگيد هاگشناد هب هاگشناد كي زا وجشناد ليصحت لحم رييغت ينعم هب لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 40 تاررقم رظن زا ءادبم هاگشناد رد يضاقتم ليصحت همادا  هدام 401  :تسا ريز طيارش همه نتشاد هب طونم دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب وجشناد لاقتنا

وجشناد هدناميقاب ياهدحاو  403  .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يشزومآ هرود زا لاسمين كي لقادح يضاقتم  402  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ

ليصحت لحم لاقتنا :هرصبت .دشاب 12  لقادح ،يضاقتم هدش هدنارذگ سورد تارمن نيگنايم  404  .دشاب هرود ياهدحاو لك فصن لقادح ،دصقم هاگشناد يارب

.تسا ريذپ ناكما ،طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و 40  هدام طيارش تياعر اب دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياه هاگتسد هب هك ينايوجشناد

)اه همان نييآ زا( 41 هب يو هك يروط هب وجشناد هداوناخ تسرپرس ندش لولعم اي توف ،تداهش  هدام 411  :ريز دراوم رد زج تسا عونمم نارهت ياه هاگشناد زا كي ره هب وجشناد لاقتنا

يلاع ياروش صيخشت هب هك يوحن هب ،وجشناد رثوم تيلولعم اي جالعلا بعص يراميب  412  .دوش هتخانش هداوناخ ليفك ناونع هب ،ينوناق عجارم صيخشت

عجارم دييأت هب دشاب نارهت رد رهوش لاغتشا اي ليصحت لحم هك رتخد يوجشناد يمئاد و يمسر جاودزا 413  .دشابن لقتسم روط هب يگدنز همادا هب رداق يكشزپ

هئارا تلود يناميپ اي يمسر نادنمراك يارب  2  هرصبت .دشاب هتفرگ تروص هاگشناد رد وجشناد يلوبق زا دعب دياب هدام نيا رد روكذم دراوم زا كي ره  1  هرصبت .طبريذ

هرصبت .دشاب هديسر يماظتنا يورين اي ينوناق عجارم دييأت هب دياب نارهت رد وا تنوكس و لاغتشا يهاوگ تسا دازآ رسمه لغش رگا و تسا يرورض لاغتشا مكح

لحم ناتسرهش رد رتخد يليصحت هتشر رگا ،دشاب وجشناد ناتسرهش رد زين وا رسمه و دشاب نارهت رد رتخد يوجشناد ليصحت لحم هچنانچ ييانثتسا دراوم رد  3

.دسرب زين دصقم هاگشناد دييأت هب دياب روكذم دراوم زا كي ره تحص  4  هرصبت .دوش لقتنم نارهت هب دناوتيم وا رسمه ،دشابن دوجوم رسمه ليصحت

)اه همان نييآ زا( 42 هب يتلود ريغ ياه هاگشناد زا و هنابش و هنازور زا معا يروضح ياه هاگشناد هب ) رون مايپ ( يروضح ريغ ياه هاگشناد زا و هنازور هب هنابش ياه هرود زا لاقتنا هدام

تأيه ياضعا نادنزرف لاقتنا : 1  هرصبت .تسا عنامالب ،طوبرم طباوض تياعر و دصقم و ءادبم تقفاوم اب نآ سكع هب لاقتنا يلو تسا عونمم يتلود ياه هاگشناد

شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هب روشك زا جراخ رد ليصحت هب لغاش يناريا نايوجشناد لاقتنا : 2  هرصبت .دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات يملع

.دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات روشك لخاد يلاع

)اه همان نييآ زا( 43 ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا لبق هتفه هدام 6  لقادح ،دروم ركذ اب ًابتك ار دوخ لاقتنا تساوخرد دياب لاقتنا يضاقتم يوجشناد

.ديامن

)اه همان نييآ زا( 44 هب وا تارمن زير و وجشناد تساوخرد هارمه ار دوخ تقفاوم ،هتفه كي فرظ رثكادح تسا فظوم ،طيارش دجاو يضاقتم لاقتنا اب تقفاوم تروص رد ءادبم هاگشناد هدام

تروص رد : هرصبت .ديامن مالعا ءادبم هاگشناد هب ار دوخ رظن يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح تسا فلكم دصقم هاگشناد و دراد لاسرا دصقم هاگشناد

.دوش يم عطق ءادبم هاگشناد اب وجشناد طابترا و لاسرا دصقم هاگشناد هب ءادبم هاگشناد زا وجشناد قباوس هيلك ،لاقتنا اب تقفاوم

)اه همان نييآ زا( 45 10 هدام  زا رتشيب و 12  زا رتمك اهنآ هرمن هك يياهدحاو نتفريذپ و دوش يم هتفريذپ تسا رتالاب اي و 12  اهنآ تارمن هك وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو ،لاقتنا تروص رد

هدناميقاب ياهدحاو ندنارذگ ناكما يو هك تسا زاجم يدودح رد يلاقتنا يوجشناد يسرد ياهدحاو شريذپ مدع لاح ره رد . تسا دصقم هاگشناد هدهع رب تسا

يلاقتنا يوجشناد يشزومآ قباوس و يدر اي و يلوبق زا معا ءادبم هاگشناد رد وجشناد يسرد تارمن مامت : هرصبت .دشاب هتشاد ليصحت زاجم تدم لوط رد ار دوخ

.دوشيم بوسحم وا لك نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد ًانيع ،يطورشم ظاحل زا

)اه همان نييآ زا( 46 هدش ذخا ياهدحاو عومجم و وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو دادعت كردم نآ رد و دوش يم رداص دصقم هاگشناد طسوت يلاقتنا يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

.دوشيم ديق وجشناد يليصحت قباوس و اهنآ تارمن نيگنايم ركذ اب ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد رد

)اه همان نييآ زا( 47 .تسا زاجم راب كي طقف ،عطقم ره رد ليصحت تدم لوط رد وجشناد لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 48 عنامالب رابكي يارب ليصحت تدم لوط رد ريز طيارش زارحا تروص رد و لاسمين كي لقادح ندنارذگ زا سپ ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد تقفاوم اب وجشناد ود يياجباج هدام

دياب وجشناد ود ره ليصحت هب دورو لاس  482  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ تاررقم رظن زا ءادبم ياههاگشناد رد وجشناد ود ره ليصحت همادا  481  .تسا

ينايوجشناد يياجباج يارب  1  هرصبت .دنشاب هدنارذگ ار هرود ياهدحاو زا دصرد هاجنپ زا شيب ديابن يياجباج يضاقتم يوجشناد ود ره تروص ره رد و دشاب ناسكي

ناگدش هتفريذپ يياجباج : 2  هرصبت .تسا يمازلا روكذم طيارش رب هوالع طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم بسك ،دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك

3  هرصبت .تسا عنامالب لصف نيا دافم تياعر اب ءادبم هاگشناد رد يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ ،تساوخرد هئارا اب يليصحت لاس ره رد يرسارس نومزآ

.دوشيم رداص دصقم هاگشناد طسوت ،دنا هدش اجباج هك ينايوجشناد ليصحت زا تغارف كردم

)اه همان نييآ زا( 49 هام ريت ناياپ يلا مهدزناپ هلصاف رد و هدومن ليمكت و تفايرد دوخ ليصحت لحم هاگشناد زا ار يياجباج هب طوبرم مرف هخسن ود يتسياب يياجباج يضاقتم يوجشناد هدام

2  هرصبت .دنك باختنا دصقم ناونع هب ار هاگشناد كي دناوت يم اًرصحنم يياجباج يضاقتم يوجشناد  1  هرصبت . دنك ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هب لاس ره

.دش دهاوخن هتفريذپ دنا هدش اجباج اي لقتنم رابكيً  البق هك ينايوجشناد يياجباج ياضاقت

)اه همان نييآ زا( 50 حرش هارمه هب ار هدش دييأت ياهاضاقت زا هخسن كي دروم بسح و مادقا هديسر ياهاضاقت يسررب هب تبسن هدش نييعت تلهم ياضقنا زا سپ اههاگشناد هدام

يتسياب يياجباج ياضاقت و تفرگ دهاوخ تروص لاس رد راب كي اًرصحنم يياجباج : هرصبت .دنراد يم لاسرا دصقم هاگشناد هب دنا هدنارذگ نايضاقتم هك يياهدحاو

.دشاب هديسر دصقم هاگشناد هب هام دادرم ناياپ ات رثكادح

)اه همان نييآ زا( 51 جياتن و دريگ يم رارق يسررب دروم دصقم هاگشناد رد اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش رد هديسر ياضاقت يليصحت لاس ره هام رويرهش يادتبا زا هدام

عفنيذ نايوجشناد هب قيرط نآ زا و ءادبم هاگشناد هب دصقم هاگشناد يشزومآ نواعم طسوت ،يهاگشناد ميوقت ساسا رب يسيون مان عورش زا لبق هذختم تاميمصت

ارجالا مزال نيفرط يارب و يعطق تسا يرما اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش بيوصت زا سپ يضاقتم نايوجشناد يياجباج : هرصبت .ددرگ يم مالعا

.تسا

)اه همان نييآ زا( 52 لحم ،نامهيم يوجشناد ناونع هب دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب دناوت يم دشاب دوخ ليصحت لحم رييغت هب ريزگان تقوم روط هب وجشناد هك يدراوم رد هدام

زا و يروضح ريغ هب يروضح ياه هاگشناد زا و هنابش هب هنازور ياه هرود زا ينامهيم : هرصبت .دهد رييغت نيعم تدم يارب تقوم روط هب ار دوخ ليصحت

.تسا عونمم سكعرب و يتلود ريغ هب يتلود ياههاگشناد

)اه همان نييآ زا( 53 .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يليصحت لاسمين كي لقادح وجشناد هك تسا نيا رب طورشم هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم هدام

)اه همان نييآ زا( 54 دحاو هدام 10  زا رتمك روكذم يسرد ياهدحاو دادعت هكنآ طرش هب ،دصقم و ءادبم هاگشناد تقفاوم اب سرد دنچ اي كي ندنارذگ يارب هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم

.تسا عنامالب ،دوشن رتشيب دحاو تسيب زا و رتمك دحاو 12  زا لاسمين نآ رد دصقم و ءادبم هاگشناد رد وجشناد هدش ذخا يسرد ياهدحاو عمج و دشاب

)اه همان نييآ زا( 55 روط هب ،هاگشناد كي رد ،هتسويپ يسانشراك هرود رد لاسمين ود و هتسويپان يسانشراك اي و ينادراك هرود رد لاسمين كي رثكادح دناوت يم هتشر ره رد وجشناد ره هدام

هاگشناد دنچ اي كي رد سرد كت تروصب هچ و ،تقو مامت تروصب هچ ،نامهيم تروص هب وجشناد هك يياهدحاو لاحره رد . دنك ليصحت نامهيم تروص هب ،تقو مامت

هورگ عالطا اب دياب تقو مامت تروص هب هچ و سرد كت تروص هب هچ وجشناد دحاو باختنا : هرصبت .دنك زواجت هرود ياهدحاو لك دصرد 40  زا ديابن ،تسا هدنارذگ

.دشاب دصقم هاگشناد طيارش قبط و ءادبم هاگشناد رد طوبرم يشزومآ

)اه همان نييآ زا( 56 و لاسمين نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و دوش يم تبث ءادبم هاگشناد رد وا همانراك رد ًانيع ،دنارذگ يم هاگشناد دنچ اي كي رد نامهيم يوجشناد هك يياهدحاو هدام

رتمك هرمن اب دصقم هاگشناد رد وجشناد هك ار يياهدحاو و دشاب يم 12  دصقم هاگشناد رد نامهيم يوجشناد يلوبق هرمن لقادح .دش دهاوخ روظنم وا لك نيگنايم

.دنارذگب اًددجم دياب تسا هدنارذگ 12  زا

)اه همان نييآ زا( 57 .دوش يم رداص ءادبم هاگشناد طسوت نامهيم يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

)اه همان نييآ زا( 58 رييغت رگيد هتشر هب يا هتشر زا طبريذ هاگشناد تقفاوم و ريز طيارش نتشاد اب دناوت يم هتسويپ يسانشراك و ينادراك عطقم رد ليصحت نارود لوط رد وجشناد هدام

ار هرود ياهدحاو مود كي رثكادح و مشش كي لقادح  582  .دشاب عنامالب يشزومآ تاررقم رظن زا يلبق هتشر رد يضاقتم ليصحت همادا  581  :دهد هتشر

لاس نامه رد اضاقت دروم هتشر و هيمهس رد هدش هتفريذپ درف نيرت نيياپ نومزآ هرمن زا هاگشناد هب دورو لاس رد يضاقتم يدورو نومزآ هرمن  583  .دشاب هدنارذگ

1  هرصبت .دشاب هتشاد ار ديدج هتشر رد زايندروم يسرد ياهدحاو ندنارذگ ناكما ،ليصحت زاجم تدم رثكادح هب هجوت اب – 584  .دشابن رتمك دصقم هاگشناد رد

نيا طيارش هيلك تياعر اب ،دنراد دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك ينايوجشناد هتشر رييغت 2  هرصبت .تسا عونمم هتسويپان يسانشراك عطقم رد هتشر رييغت

،تسا هدش ينيب شيپ يصاخ طيارش اهنآ شنيزگ طباوض رد هك يياه هتشر هب هتشر رييغت  3  هرصبت .تسا ريذپ ناكما طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و هدام

.دهد هتشر رييغت دناوتيم راب كي اهنت دوخ ليصحت لوط رد وجشناد  4  هرصبت .تسا طوبرم طيارش زارحا هب لوكوم

)اه همان نييآ زا( 59 .تسا ريذپ ناكما رت نيياپ عطقم هب رتالاب عطقم زا طقف تروص نيا ريغرد ،دريگ يم تروص حطس مه عطاقم رد هتشر رييغت هدام

)اه همان نييآ زا( 60 تشگزاب هزاجا وجشناد ،مان تبث زا سپ . ديامن دحاو باختنا و مان تبث ديدج هتشر رد تصرف نيلوا رد تسا فظوم وجشناد ،هتشر رييغت ياضاقت اب تقفاوم تروص رد هدام

.درادن ار يلبق هتشر هب

يم بلس هرود ناياپ ات هتشر رييغت قح و دوشيم يقلت هتشر رييغت زا فارصنا هلزنم هب نيعم تقو رد ديدج هتشر رد مان تبث هب وجشناد ندركن مادقا  1  هرصبت

.دوش

.دشاب يم يلبق هتشر تاررقم عبات ديدج هتشر رد مان تبث زا لبق ات وجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 61 لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت :هرصبت .تسا عنامالب لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت ،دشاب هتشر رييغت طيارش نينچمه و لاقتنا طيارش ياراد نامزمه وجشناد هك يتروص رد هدام

.تسا عنامالب ،لاقتنا و هتشر رييغت طيارش نتشاد تروص رد سكع رب و يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو هب يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو زا

)اه همان نييآ زا( 62 هب هك دوش يم هتفريذپ يو زا يسورد طقف و دوش يم يزاسلداعم و يسررب ديدج هتشر يشزومآ هورگ رد تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك يسورد هدام

.دشابن رتمك 12  زا زين سورد نآ زا كي ره هرمن و دشاب هتشاد يياوتحم كارتشا دصرد 80  لقادح ،ديدج هتشر سورداب ،يشزومآ هورگ صيخشت

رد باستحا نودب هدشن هتفريذپ سورد تارمن يلو ،دوش يم روظنم لك نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و تبث وجشناد همانراك رد هدش هتفريذپ سورد  1  هرصبت

،هاگشناد يشزومآ ياروش ميمصت اب دشاب 12  زا رتمك وا هدشن هتفريذپ ياهدحاو لك نيگنايم هچنانچ تروص نيا رد. دنام يم يقاب وجشناد همانراك رد نيگنايم

.دوشيم روظنم ديدج هتشر رد وجشناد يارب ،يطورشم لاسمين كي ناونع هب اًعمج

ليصحت زاجم تدم لوط رد ار ديدج هتشر زاين دروم ياهدحاو ندنارذگ ناكما هك دشاب يدح رد ،وجشناد هدشن هتفريذپ سورد ياهدحاو دادعت هك يتروص رد  2  هرصبت

.دوشيمن تقفاوم وا هتشر رييغت ياضاقت اب ،دنك بلس يو زا

)اه همان نييآ زا( 63 ميلست دوخ ليصحت لحم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا شيپ هتفه هدام 6  لقادح مزال كرادم اب هارمه ار دوخ تساوخرد دياب هتشر رييغت يضاقتم

.ديامن

09:29  93/11/26  : راشتنا خيرات
32  : ربخ ديدزاب دادعت

هقيقد 9  و تعاس 3  : هعلاطم نامز

هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود يشزومآ همان نييآ

.

 {faces}



:نوناق نتم:نوناق ناونع

)اه همان نييآ زا( 23/3/1383بيوصت خيرات  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم

مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمششو تسيب رد هرصبت 81  و هدام 69  رد هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ

و اههاگشناد دراو دعب هب خيرات نيا زا هك ينايوجشناد زا هتسد نآ يارب 138384  يليصحت لاس يادتبا زا همان نييآ نيا .ديسر بيوصت هب 23/3/1383  خروم يكشزپ

اب رياغم ياه همانشخب و همان نييآ هيلك دعب هب خيرات نيا زا و تسا ارجالا مزال ،دنوش يم يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو هعبات يلاع شزومآ تاسسؤم

.دوش يم وغل ،همان نييآ نيا لومشم نايوجشناد يارب نآ

يسانشراك و ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ دروم رد 1383 23/3/1383  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب رد هرداص يار

.دوش غالبا يرجم ياهدحاو هب ،تسا حيحص هتسويپان و هتسويپ

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش سيير و يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ريزو نايكشزپ دوعسم رتكد

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

)اه همان نييآ زا( دعبهمدقم 23/3/83  خروم ،يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم هتسويپان و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم يشزومآ همان نييآ

هناخريبد يشزومآ تاررقم و اه همان نييآ ريسفت و نيودت هتيمك هلاسكي ددعتم تاسلج رد يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد زا هدرتسگ يهاوخرظن زا

فلتخم ياه هرصبت و داوم زا ماهبا عفر تهج رد نكمم شالت رثكادح يرگنزاب نيا رد و تفرگ رارق رظن ديدجت و يرگنزاب دروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش

دروم همان نييآ نيا دافم هيلك ددرگ يم هيصوت تارييغت مجح هب هجوت اب . تسا هتفرگ تروص اههاگشناد تبثم و هدنزاس تارظن يمامت زا هدافتسا نينچمه و نآ

نايوجشناد قوقح عييضت زا تاررقم قيقد يارجا نمض ات ،دريگرارق اه هدكشناد و اههاگشناد شزومآ تارادا مرتحم نيلوئسم و ناسانشراك هژيو تيانع و هجوت

خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش مهدجيه و مهدراهچ ،مهد تاسلج هبوصم قباطم همان نييآ 10  هدام دافم تساركذ هب مزال . ديآ لمع هب يريگولج

زا كي ره تهج و دشابيم هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم رد يسرد ياهدحاو رثكادح و لقادح صوصخ رد 11/3/1382  و 15/2/1380 ،  30/7/1379

همانرب تسا هدشن غالبا ،هدش يرگنزاب ديدج همانرب هك ينامز ات اذل . تسا ارجالا مزال هطوبرم هتشر يشزومآ همانرب يرگنزاب زا سپ روكذم عطاقم رد اه هتشر

يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد يشزومآ نالوئسم هناميمص يراكمه زا تسا مزال همتاخ رد . تسا يقاب دوخ توق هب يلبق ياهدحاو فقس و يلبق

،ددعتم تاسلج رد تكرش اب هك هناخريبد نيا ناسانشراك و يشزومآ تاررقم و اه همان نيئآ ريسفت و نيودت هتيمك ياضعا زا زين و هدنزاس و ديفم تارظن لاسرا رد

.ميامن ينادردق و ركشت دنداد يراي همان نييآ يرگنزاب رد ار هناخريبد نيا

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

:فيراعت

اه همان نييآ كفنيال زج و دشاب يم دانتسا دروم طوبرم عطقم بسح و هدش هتفريذپ ناسكي تروص هب يليصحت فلتخم عطاقم هيلك ياه همان نييآ رد ريز فيراعت

.تسين زاجم نآ اب رياغم ريسفت و رييغت عون ره و هدوب

: يكشزپ مولع هاگشناد

ماجنا هب ،تسا يكشزپ هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ تسا يا هسسؤم

هدكشناد زا يكشزپ مولع هاگشناد ره .ديامنيم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ

: يكشزپ مولع هدكشناد .دوش يم ليكشت رگيد هدكشناد ود لقادح و يكشزپ

هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك تسا يلقتسم يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ هسسؤم يكشزپ مولع هدكشناد

.ديامن يم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ ماجنا هب ،تسا يكشزپ

: هدكشناد

.تشادهب هدكشناد و يكشزپنادند هدكشناد ،يكشزپ هدكشناد دننام .دوش يم ليكشت يشزومآ هورگ هس لقادح زا هك تسا هاگشناد كي زا يدحاو هدكشناد

:يكشزپ هورگ رد هدكشزومآ

هئارا يارب مزال تازيهجت و تاناكما و ددرگ يم ليكشت يكشزپ هورگ ياه هتشر ينادراك حطس رد يشزومآ ياه هورگ عمجت زا هك تسا يلاع شزومآ هسسؤم

.تسا رياد نآ رد يليصحت ياه هتشر شزومآ

: هسسؤم

ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو زا يمسر زوجم اب هك يشهوژپ و يلاع شزومآ زكارم زا كي ره هب هك تسا ماع موهفم كي يلاع شزومآ رد هسسؤم

.ددرگ يم قالطا ،دشاب هدش سيسأت يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

: يشزومآ هورگ

هورگ .يحارج هورگ و يژولويزيف هورگ ،تشادهب هورگ لثم .دشابيم هخاش كي اي و هتشر كي اب طابترا رد ينامرد تامدخ هئارا اي و شهوژپ و شزومآ راد هدهع

: يشيامزآ

كي ره هك دنك يم ميسقت صاخ ياههورگ هب يباختنا ياه هتشر بسحرب ار نابلطواد ،اههاگشناد هب دورو يرسارس تاناحتما رد روشك شزومآ شجنس نامزاس

.دوشيم هديمان يشيامزآ هورگ ،اههورگ نيا زا

: هرود

يم هئارا وجشناد هب نيعم نامز تدم كي رد و صاخ ماظن بوچراچ رد هك هتشر كي رد هتسباو مه هب و مجسنم و گنهامه تسا يسورد هعومجم يليصحت هرود

ريز يليصحت عطاقم رد ناريا يكشزپ مولع يلاع شزومآ ماظن رد يليصحت ياه هرود ،دوش رجنم يهاگشناد موسرم كرادم زا يكي تفايرد هب ماجنارس ات دوش

:دوشيم هئارا

)ملپيد قوف( ينادراك 

هتسويپان و هتسويپ )سناسيل( يسانشراك 

يمومع يارتكد هتسويپان )سناسيل قوف( دشرا يسانشراك 

)يد .چا .يپ (يصصخت يارتكد 

)يرايتسد( ينيلاب صصخت 

صصخت قوف 

:شزومآ هرادا

ماجنا ، دحاو باختنا ،يسيون مان ليبق زا نايوجشناد هب طوبرم يشزومآ روما همه هك تسا هاگشناد اي هدكشناد كي رد يرادا دحاو كي ،شزومآ هرادا زا روظنم

.دراد هدهع رب ار جياتن مالعا و تارمن يروآ عمج ،تاناحتما

: داتسا

.دوشيم هديمان داتسا دراد هدهع رب ار يلمع اي يرظن سورد سيردت تيلوئسم هك يملع تأيه وضع ره

: هتشر

صخشم الماك عوضوم ظاحل زا هك تسا ) رنه و يزرواشك ،يسدنهم ينف ،هياپ مولع ،يناسنا مولع ،يكشزپ مولع( يملع ياه هورگ يعرف بعش زا يكي هتشر

سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد 30  زا ديابن كرتشم سورد زيامتم هتشر ود رد .دماجنا يم صخشم ييآراك كي هب لقادح و هدوب زيامتم تاعوضوم رگيد زا و

.دنك زواجت )يمومع

: شيارگ

30  زا و رتمك اهدحاو لك دصرد 7  زا ديابن هتشر كي زا شيارگ ود رد سورد فالتخا .دوش يم هديمان شيارگ ،دشاب صصخت كي رب رظان هك هتشر كي بعش زا كي ره

.دشاب رتشيب )يمومع سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد

: سورد

هبنج زا و لقتسم و )زاين شيپ( هتسويپ سورد هب رگيدكي اب طابترا رظن زا و )هتشر يصصخت و هياپ( يصاصتخا و يمومع سورد هب ،يوتحم ظاحل زا يهاگشناد سورد

و يزروراك ،يزومآراك يلمع يرظن ،يلمع و يرظن ،يلمع ،يرظن سورد هب ،سيردت و ميلعت هوحن ظاحل زا و يرايتخا و يرابجا سورد هب باختنا موزل مدع اي موزل

.دوشيم ميسقت هصرع رد يزومآراك

: هرصبت

تروص هب هك يسورد . دنراد هناگادج هرمن و هناگادج دك كي ره و دنوش يم سيردت رگيد كي زا لقتسم دنوش يم هتشون يلمع و يرظن تروص هب هك يسورد

.دنراد كرتشم هرمن و كرتشم دك و هدش بوسحم سرد كي دنوشيم هتشون يلمع – يرظن

: يمومع سورد

زين و يمالسا دياقع و فراعم و گنهرف ساسا رب نانآ يگنهرف شنيب و دشر و نايوجشناد يمومع تاعالطا هب نديشخب هعسوت روظنم هب هك تسا يسورد

و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك يليصحت عطاقم رد يكشزپ مولع ياه هتشر يمامت نايوجشناد هيلك يارب سورد نيا .دوش يم هضرع يملع ياهشور اب ييانشآ

:يصاصتخا سورد .تسا يمازلا يمومع يارتكد ياه هرود و هتسويپان

هعسوت ،وجشناد ندومن هدامآ يارب هك تسا يسورد ،هياپ سورد )فلا :دوش يم ميسقت ريز حرش هب هتشر يصصخت سورد و هياپ سورد ،هتسد ود هب سورد نيا

و داجيا روظنم هب ًافرص هك تسا يسورد ،هتشر يصصخت سورد )ب .دوش يم هضرع هتشر يصصخت سورد رتهب كرد و يو يملع شنيب و هينب تيوقت و تاعالطا

.دوش يم سيردت هتشر كي يلمع و يملع ياه يياراك شيازفا

:يناربج سورد

يشزومآ همانرب قباطم و يشزومآ هورگ صيخشت هب ،ررقم يسرد ياهدحاو رب هفاضا تسا فظوم دشاب هدنراذگن لبق عطقم رد ار يسورد وجشناد هك يتروص رد

.دنارذگب يناربج سورد ناونع هب ار سورد نآ طوبرم

: يرابجا سورد

.دشاب يمن ضيوعت لباق رگيد سورد اب و تساهنآ ندنارذگ هب طونم وجشناد ندش ليصحتلا غراف هك تسا يسورد

:يرايتخا سورد

.درك باختنا سورد زا ياه عومجم نايم زا ار اهنآ ناوت يم يشزومآ ياه همانرب و تاررقم هب هجوت اب هك تسا يسورد

:)زاين شيپ( هتسويپ سورد

زاين شيپ دنناوت يمن يرايتخا سورد . دنشاب زاين شيپ دنناوت يم يرابجا اي يناربج سورد .تسا يرورض رگيد سرد كي نتفرگ يارب اهنآ ندنارذگ هك تسا يسورد

.دنشاب

:لقتسم سورد

: يرظن سورد .تسين يرگيد ياهسرد اي سرد ندنارذگ اي باختنا هب طونم اهنآ باختنا هك تسا يسورد

: يلمع سورد .دوشيم هئارا سرد سالك رد هك تسا يسورد

.دوشيم هئارا هدكشناد رد طوبرم ياهشخب اي ينيلاب ياهتراهم زكرم و هاگشيامزآ ،هاگراك رد هك تسا يسورد

: يزومآراك سورد

ياهتراهم شزومآ يارب)ينيلاب ياهتراهم زكرم( هدش يزاس هيبش طيحم رد اي و ) ينامرد تامدخ زكارم ،هاگنامرد ،ناتسراميب( يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:يزروراك سورد .دوش يم هئارا يلمع

.دوشيم هئارا يلمع ياهتراهم رب طلست بسك يارب و يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:هصرع رد يزومآراك سورد

:دورو طيارش .دوشيم هئارا ينامرد يتشادهب تامدخ هئارا هصرع رد يلمع ياهتراهم شزومآ فده اب هك تسا يسورد

)اه همان نييآ زا( 1 : تسا ريز حرش هب هنابش و هنازور ياه هرود زا معا ،هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود هب دورو طيارش هدام

.يدورو نومزآ رد ندش هتفريذپ  11

.يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش طباوض ساسارب ناور و نت تمالس زا يرادروخرب  21

.يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم ربارب ،يلاع شزومآ هب دورو يمومع طيارش نتشاد و روشك يراج تاررقم و نيناوق رظن زا ليصحت هب ندوب زاجم  31

و شزومآ ترازو دييأت دروم ،روشك زا جراخ اي لخاد زا ) ديدج ماظن( يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ اي و ) ميدق ماظن( هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ نتشاد  41

هرود همانيهاوگ نتشاد اي و ) يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم قباطم( يوزوح ياهشزومآ يارب نآ ربارب اي ) هطسوتم شزومآ ديدج ماظن هب هجوت اب( شرورپ

.دشاب هديسر يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو دييأت هب دروم بسح هك هتسويپان يسانشراك هرود هب دورو يارب ينادراك

.دوش يم رداص طبريذ عجارم قيرط زا هك يتاررقم و هفرعت قباطم هيرهش تخادرپ اي ناگيار شزومآ نوناق و طباوض ساسا رب تمدخ دهعت ندرپس  51

هتشر يارب مزال يناور و يمسج تمالس زا روشك شزومآ شجنس نامزاس يرسارس نومزآ هچرتفد رد هدش مالعا طباوض هب هجوت اب وجشناد هچنانچ  1  هرصبت

.درادن ار هدش مالعا هتشر رد ليصحت هزاجا هاگشناد يكشزپ ياروش رظن ساسارب ،دشابن رادروخرب هدش هتفريذپ

لصا هئارا و يليصحت لوا لاسمين ناياپ ات رثكادح و مان تبث نامز رد ديدج ماظن يهاگشناد شيپ اي ميدق ماظن هطسوتم هرود يليصحت هيدييأت هئارا  2  هرصبت

.تسا يمازلا هيلوا مان تبث زا دعب لاس كي ات رثكادح يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ لصا اي هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ

.دنكيمن فاعم صاخ ينوناق تادهعت رگيد ماجنا زا ار ناگتخومآ شناد ،هيرهش تخادرپ  3  هرصبت

تياعر رب هوالع ،طوبرم طباوض ربارب ،ريغتم و تباث تروص ود هب هيرهش تخادرپ ،يليصحت لاسمين ره رد يسيون مان ماگنه هب هنابش نايوجشناد دروم رد  4  هرصبت

.تسا يمازلا طيارش رياس

ريغتم و تباث زا معا هيرهش هنوگره تخادرپ زا ددرگ يفرعم هنابش هرود هب هاگشناد تالكشم ليلد هب و يصخش هدارا نودب هنازور هرود يوجشناد هچنانچ  5  هرصبت

.دوب دهاوخ فاعم

)اه همان نييآ زا( 2 هب دحاو باختنا و يسيون مان يارب دوش يم مالعا هاگشناد اي روشك شزومآ شجنس نامزاس طسوت هك يياه تلهم رد دنفظوم ،يدورو نومزآ ناگدش هتفريذپ هدام

.دش دهاوخ يقلت ليصحت زا فارصنا ،نومزآ جياتن مالعا زا سپ يليصحت لاسمين نيتسخن رد يسيون مان يارب هعجارم مدع .دنيامن هعجارم طبريذ هاگشناد

)اه همان نييآ زا( 3 هعجارم مدع . دنك هعجارم شزومآ هرادا هب دحاو باختنا و ليصحت همادا يارب ،دنك يم مالعا هاگشناد هك ينامز رد يليصحت لاسمين ره رد تسا فظوم وجشناد هدام

.دش دهاوخ جارخا وجشناد و تسا ليصحت كرت هلزنم هب هجوم رذع و عالطا نودب لاسمين كي رد يسيون مان يارب وجشناد

شزومآ هرادا هب بوتكم تروصب لاسمين نامه ناياپ زا لبق هام كي رثكادح ار نآ ليالد دياب دناد يم هجوم ار دوخ ليصحت كرت وجشناد هك يياتثتسا دراوم رد  1  هرصبت

نآ يارب يليصحت يصخرم و بوسحم يو ليصحت زاجم تدم وزج لاسمين نآ ،هاگشناد يشزومآ ياروش طسوت ليصحت كرت ندوب هجوم دييأت تروص رد ،دهد هئارا

.دوش يم رداص لاسمين

ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كرادم دهاوخب هچنانچ ،هدومن ليصحت كرت هك ييوجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 4 هنازور ،يتلود ريغ اي يتلود زا معا هاگشناد دنچ اي كي رد شيارگ كي زا شيب هتشر ره رد و هتشر كي زا شيب رد ليصحت همادا و يسيون مان قح نامز كي رد وجشناد هدام

ياه هتشر زا يكي رد ليصحت همادا زا عوبتم ترازو يشزومآ تاررقم يارجا نسح رب تر اظن هتيمك صيخشت هب ،فلخت تروص رد . تشاد دهاوخن ار هنابش و

ياه هفرعت قباطم ار هدش فذح هتشر هب طوبرم ياه هنيزه هيلك تسا فظوم لاح نيا رد وجشناد و دوش يم مالعا لطاب يو يليصحت قباوس و مورحم يباختنا

.دزادرپب طبريذ هاگشناد هب هدش نييعت

.دنشاب يم دوخ هب طوبرم طباوض و همان نيئآ عبات و ينثتسم هدام نيا لومش زا ) ناشخرد ياهدادعتسا( زاتمم نايوجشناد : هرصبت

)اه همان نييآ زا( 5 مدع اي يلوبق و دوش يم هديجنس سرد نآ ياهدحاو دادعت اب سرد ره شزرا ،يدحاو ماظن رد . تسا يدحاو ماظن رب ينتبم روشك ياههاگشناد مامت رد شزومآ هدام

اي يلمع ،تعاس 17  يرظن تروص هب بيترت هب نآ دافم هك تسا يسرد نازيم اي رادقم ،يسرد دحاو ره . تسا دودحم سرد نامه هب سرد كي رد وجشناد يلوبق

همانرب قبط ،يناتسبات هرود اي يليصحت لاسمين كي لوط رد ،تعاس 51  هصرع رد يزومآراك و يناديم تايلمع اي يزومآراك و يهاگراك ،تعاس 34  يهاگشيامزآ

طسوت ،نآ دحاو اب بسانتم لاسمين كي رد هژورپ يارجا تدم دنتسه هژورپ ياراد هك يياه هتشر دروم رد .دوش يم سيردت يزير همانرب يلاع ياروش بوصم

.دوشيم نييعت طوبرم داتسا

)اه همان نييآ زا( 6 لماش يليصحت لاسمين ره شزومآ تدم تسا يناتسبات هرود كي تاناكما و طيارش نتشاد و ترورض تروص رد و يليصحت لاسمين ود زا بكرم يليصحت لاس ره هدام

.تسا 5  هدام دافم تياعر اب شزومآ هتفه 6  لماش يناتسبات هرود ره و هتفه 17

.دوشيمن بوسحم شزومآ تدم وزج يناتسبات هرود ناياپ اي لاسمين ناياپ تاناحتما تدم لوط  1  هرصبت

هب ،ليبق نيا زا يدراوم و داتسا يراميب ،هتفه 17  لوط رد طوبرم داتسا روضح ناكما مدع ،يعيبط يايالب عوقو لماش ،يرورض و ييانثتسا دراوم رد  2  هرصبت

اي سرد نآ هك ينايوجشناد هيلك تهج هتفه 17  زا رتهاتوك يتدم رد ار يياهسرد اي سرد ناوت يم ،هاگشناد يشزومآ ياروش تقفاوم و طوبرم هدكشناد داهنشيپ

اهسالك هيلك رد تكرش و دوشن رتمك همان نييآ نيا 5  هدام رد ررقم نازيم زا يسرد دحاو ره تاعاس عومجم هكنيا رب طورشم ،دومن سيردت دنا هدرك ذخا ار اهسرد

.تسا يمازلا يسرد دحاو ره تاعاس قباطم

)اه همان نييآ زا( 7 شيپ تياعر اب سورد بيترت : هرصبت .دنيامن ارجا ار يزير همانرب يلاع ياروش بوصم يسرد ياه همانرب دنفظوم يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد مامت هدام

و اههاگشناد هدهع رب عبانم باختنا و سرد كي رد ديدج بلاطم حرط و داوم زير ندرك اج هب اج و سيردت شور ،هرود لوط رد نايوجشناد يليصحت همانرب ميظنت ،اهزاين

.تسا يكشزپ مولع ياه هدكشناد

)اه همان نييآ زا( 8 هب و نييعت ار هتشر اب طبترم يلصا سورد زا يدادعت هطوبرم هورگ صيخشت هب هتشر ره رد يشزومآ همانرب هب هجوت اب دنناوت يم هزيمم تأيه ياراد ياههاگشناد هدام

.دنكن زواجت همان نييآ نيا رد زاجم فقس زا هتشر ره رد هرود لوط و اهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،دنهد هئارا نايوجشناد هب يرايتخا سورد ناونع

)اه همان نييآ زا( 9 ياه هرود رد و تعاس هدام 20  ات يسانشراك ياه هرود زا هتشر ره رد ،هاگشناد و هدكشناد دييأت و يشزومآ هورگ صيخشت هب موزل تروص رد دنناوت يم اه هاگشناد

سرد ره دحاو شيازفا بجوم تعاس شيازفا نيا . دنيازفيب هرود لوط رد ،هتشر سيردت تاعاس هب نيرمت لح ناونع هب تعاس 10  ات هتسويپان يسانشراك و ينادراك

.دوش يمن

)اه همان نييآ زا( 10 هب يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش بوصم ياه همانرب لصف رس ربارب ،يكشزپ هورگ يليصحت ياه هرود زا كي ره ندنارذگ يارب مزال يسرد ياهدحاو دادعت هدام

: تسا ريز حرش

دحاو 68  ات 64  نيب: ينادراك هرود

دحاو 130  : هتسويپ يسانشراك هرود

دحاو 65  : هتسويپان يسانشراك هرود

)اه همان نييآ زا( 11 رد : هدام 1  هرصبت .دنك باختنا دياب ار دحاو 18  رثكادح و 10  لقادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 20  رثكادح و 12  لقادح لاسمين ره رد هنازور هرود يوجشناد ره

24  ات رثكادح دعب لاسمين رد ،هدكشناد تقفاوم و امنهار داتسا رظن اب دناوت يم دشاب 17  لقادح يليصحت لاسمين كي رد وجشناد تارمن لك نيگنايم هك يتروص

زا لبق لاسمين رد  2  هرصبت .دنك باختنا ار يسرد دحاو 20  ات رثكادح دناوت يم دشاب طيارش نيا ياراد هك هنابش هرود يوجشناد . دنك باختنا ار يسرددحاو

هرود رد يباختنا ياهدحاو دادعت  3  هرصبت .تسا فاعم هنابش هرود رد دحاو 10  و هنازور هرود رد دحاو 12  لقادح باختنا طرش تياعر زا وجشناد هصرع رد يزومآراك

.تسا يسرد دحاو شش رثكادح يناتسبات

)اه همان نييآ زا( 12 .دشاب يمن زاجم هصرع رد يزومآراك اب هارمه يسرد دحاو ذخا هدام

هك يتروص رد نينچمه . تسا ريذپ ناكما هصرع رد يزومآراك اب هارمه يمومع سرد كي رثكادح ذخا هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت هب و ترورض تروص رد : 1  هرصبت

اي و هدركن تكرش سرد نآ ناحتما رد نكيل و هتشاد روضح طوبرم ياهسالك رد و هدومن ذخا ار سرد نآً  البق و دشاب هتشاد هدناميقاب يروئت يسرد كي اهنت وجشناد

قيرط زا مرت لوط رد ار نآ ناحتما و ذخا هصرع رد يزومآراك اب هارمه ار سرد نآ دناوت يم طوبرم داتسا دييأت و هاگشناد رظن اب ،دشاب هدركن بسك يلوبق هرمن

.دنارذگب داتسا هب يفرعم

هرمن بسك و طوبرم سالك رد تكرش و سرد نآ ددجم باختنا هب مزلم دعب لاسمين رد تفرگ يدودرم هرمن داتسا هب يفرعم سرد رد وجشناد هچنانچ : 2  هرصبت

.تسا يلوبق

يقاب يسرد دحاو 20  رثكادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 24  رثكادح هنازور هرود يوجشناد هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد هك يدراوم رد : 3  هرصبت

.ديامن باختنا ار اهدحاو نآ هيلك دناوت يم هدكشناد رظن اب دشاب هدشن طورشم لبق لاسمين رد هك يتروص رد دشاب هتشاد

)اه همان نييآ زا( 13 هك يليصحت ياه هتشر همه هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود رد اههاگشناد يدورو يرسارس نومزآ ناگدش هتفريذپ زا هتسد نآ هدام

زاين بسح دنفظوم ،دشاب رتمك ينيعم باصن دح زا ،هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت هب سرد دنچ اي كي رد ،يدورو نومزآ رد اهنآ يناحتما داوم ماخ هرمن

يليصحت لاسمين نيمود اي نيلوا رد ،بوصم همانرب رد جردنم سورد رب هوالع يهاگشناد زاين شيپ سورد ناونع هب دنك يم نييعت هاگشناد نآ هك ار يسورد ،هتشر

و هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش هدهعرب يهاگشناد زاين شيپ سورد سيردت نامز و هئارا هوحن ،داوم زير ،دحاو دادعت ،سرد عون نييعت  1  هرصبت .دننارذگب

هرمن رب لمتشم ،ناگدش هتفريذپ همانراك ،يدورو نومزآ جياتن مالعا زا سپ ،روشك شزومآ شجنس نامزاس  2  هرصبت .تسا يشزومآ ياه هورگ داهنشيپ ساسارب

اه هاگشناد رد ،اهنآ يارجا يگنوگچ و يهاگشناد زاين شيپ سورد هئارا  3  هرصبت .دهد يم رارق طبريذ ياههاگشناد رايتخا رد يناحتما داوم زا كي ره رد ار اهنآ ماخ

عبات و يهاگشناد سورد دننام ،وجشناد تارمن لك نيگنايم و يطورشم و لاسمين ناياپ نيگنايم رد باستحا ،وجشناد همانراك رد تارمن تبث هلمج زا ظاحل ره زا

كي رثكا دح ،دنشاب هدنارذگ ار يهاگشناد زاين شيپ سورد زا دحاو 8  لقادح هك ينايوجشناد ليصحت هرود لوط رثكادح هب  4  هرصبت .تسا يلاع شزومآ تاررقم

.دوش يم هدوزفا يليصحت لاسمين

)اه همان نييآ زا( 14 هب هنابش ياه هرود رد و لاس هدام 6  هنازور هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاس 3  هنازور هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد ليصحت زاجم تدم رثكادح

.دوش يم جارخا طوبرم هاگشناد زا دنارذگب تيقفوم اب ليصحت زاجم تدم رثكادح رد ار هرود ياهدحاو دناوتن وجشناد هك يتروص رد .تسا لاس 7  و لاس 5/3  بيترت

)اه همان نييآ زا( 15 و مهدفهود زا يهاگشيامزآ و يلمع ،مهدفهراهچ زا يرظن سرد ره رد وجشناد تبيغ تاعاس و تسا يمازلا سرد ره هب طوبرم تاسلج مامت رد وجشناد روضح هدام

تاسلج رد تبيغ  1  هرصبت .دوشيم بوسحم رفص سرد نآ رد وجشناد هرمن تروص نيا ريغ رد ،دنك زواجت ديابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدكي زا هصرع رد يزومآراك

تبيغ اب دروخرب هوحن . دوش هتخانش هجوم هطوبرم داتسا صيخشت و دنتسم كرادم هئارا اب هك دوب دهاوخ زاجم يتروص رد ، 15  هدام رد هدش صخشم فقس ات سرد

15  هدام رد هدش نييعت نازيم زا شيب سرد ره رد وجشناد تبيغ هك يتروص رد  2  هرصبت .دوب دهاوخ هدكشناد دييأت اب و داتسا هدهع رب )هجوم ريغ اي هجوم( وجشناد

و هنازور هرود يارب دحاو 12  لقادح تياعر لاح نيا رد .دوش يم فذح سرد نآ ،دوش هداد صيخشت هجوم هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت اب وا تبيغ يلو دشاب

.دوشيم بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لماك لاسمين كي ناونع هب روكذم لاسمين و تسين يمازلا لاسمين ره رد هنابش هرود يارب دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 16 .ددرگ يم سرد نآ فذح بجوم سرد ره ناحتما رد هجوم تبيغ و . تسا سرد نآ ناحتما رد رفص هرمن نتفرگ هلزنم هب سرد ره ناحتما رد هجوم ريغ تبيغ هدام

.تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع رب ناحتما هسلج رد تبيغ ندوب هجوم صيخشت

)اه همان نييآ زا( 17 هدش ذخا سرد ود اي ديامن ذخا رگيد سرد ود رثكادح يليصحت لاسمين عورش زا سپ هتفه ود زا رتمك يتلهم رد طقف ،يليصحت لاسمين ره رد دناوت يم وجشناد هدام

رد تبيغ  1  هرصبت .دنكن زواجت ررقم دح زا يو هدش ذخا ياهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،ديامن اج هب اج رگيد سرد ود اب ار دوخ هدش ذخا سرد ود اي فذح ار دوخ

رد هدش نييعت نازيم( وجشناد زاجم تبيغ رثكادح وزج ،دمآ شيپ تروص رد و تسين زاجم رگيد ليلد ره هب اي و هفاضا و فذح ليلد هب سرد ره لوا هتفه ود تاسلج

.تسين ريذپ ناكما يناتسبات هرود رد هفاضا و فذح  2  هرصبت .دش دهاوخ ارجا روكذم هدام دافم و هبساحم ) 15  هدام

)اه همان نييآ زا( 18 ،دنك فذح طوبرم يشزومآ هورگ دييأت اب ا ر دوخ يرظن ياهسرد زا يكي طقف ،هدنام يليصحت لاسمين ناياپ هب هتفه هدام 5  ات دناوت يم وجشناد ،رارطضا تروص رد

و هنازور هرود رد دحاو 12  زا يو هدناميقاب ياهدحاو دادعت ايناث و دشابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدفه راهچ زا شيب سرد نآ رد وجشناد تبيغ الوا هكنآ رب طورشم

.دوشن رتمك هنابش هرود رد دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 19 يشزومآ ياروش صيخشت هب انب هك تسا زاجم يتروص رد اهنت ،لاسمين نآ ناياپ تاناحتما عورش زا لبق ات رثكادح ،لاسمين كي رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح هدام

مدع اي هبساحم دش دهاوخ بوسحم يليصحت يصخرم وجشناد يارب لاسمين نآ تروص نيا رد . دشابن لاسمين نآ رد ليصحت همادا هب رداق وجشناد ،هاگشناد

ات رثكادح يناتسبات هرود رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح : هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب وجشناد ليصحت زاجم تاونس رد يصخرم نيا هبساحم

.تسا ريذپ ناكما هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت اب هرود نآ تاناحتما عورش زا لبق

)اه همان نييآ زا( 20 يم تروص لاسمين ناياپ و لاسمين نيب تاناحتما جياتن و يشزومآ ياهتيلاعف ماجنا ،سالك رد تيلاعف و روضح نازيم ساسا رب سرد ره رد وجشناد تفرشيپ يبايزرا هدام

.تسا يمازلا يرظن سرد ره يارب لاسمين ناياپ يبتك ناحتما يرازگرب : هرصبت .تسا سرد نآ رد وجشناد يبايزرا عجرم سرد ره داتسا و دريگ

)اه همان نييآ زا( 21 ظفح و يا هفرح و يمالسا قالخا تياعر  هدام 211  :دوشيم ماجنا ريز دراوم هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو رد وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا

هلوحم روما ماجنا رد تيلوئسم ساسحا و تقد  213  .تقو مامت و بترم روضح  212  .طوبرم دحاو نانكراك و نيعجارم و ناراميب اب هطبار نسح و ييوجشناد نوئش

بسك و اهدحاو يناياپ تاناحتما رد تكرش  215  .هصرعرد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو زا وجشناد يريگ هرهب و تراهم شيازفا  214  .طوبرم دحاو طباوض قبط

.مزال هرمن

)اه همان نييآ زا( 22 نيب يددع تروص هب سرد ره رد وجشناد تارمن و دوش يم نييعت هرمن تروص هب هدام 21  و 20  هدام رد جردنم دافم ساسا رب ،وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا هجيتن

.ددرگيم صخشم تسيب ات رفص

)اه همان نييآ زا( 23 رد ،دوش دودرم يرابجا سورد زا كي ره رد هك ييوجشناد .دشاب يم هدام 12  هصرع رد يزومآراك و يزومآراك و 10  يهاگشيامزآ و يرظن سرد رهرد يلوبق هرمن لقادح

لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . تسا نآ راركت هب مزلم ،تصرف نيلوا

ار يرگيد سرد ،بوصم همانرب رد يرايتخا سورد لودج زا دناوت يم سرد نآ ياج هب ،دوش دودرم يرايتخا سرد كي رد ييوجشناد رگا  1  هرصبت .دوشيم روظنم

2  هرصبت .دوشيم روظنم لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . دنك باختنا

هجوت اب و يلمع و يرظن تمسق ود لدعم ،دنوش يم بوسحم سرد كي هك يلمع – يرظن سورد هرمن اما ،دنراد لقتسم هرمن يلمع و يرظن سورد زا كي ره –

ود ره دشاب هديسر 10  هب لدعم دنچ ره ،دشاب رتمك 8  زا اهنآ زا يكي اي و دسرن 10  هب يلمع و يرظن تمسق ود لدعم هك يتروص رد . تسا مادك ره بيارض هب

.دوش راركت اًددجم دياب تمسق

)اه همان نييآ زا( 24 هورگ دييأت و داتسا صيخشت هب هك يتروص رد دنوش يم هئارا هژورپ اب مأوت ،بوصم يشزومآ همانرب رد هك يسورد و هصرع رد يزومآراك هرمن ،ييانثتسا دراوم رد هدام

ليدبت يعطق هرمن هب دعب لاسمين ناياپ ات رثكادح دياب مامتان هرمن .ددرگ يم يقلت مامتان ،دشابن رسيم يليصحت لاسمين كي لوط رد اهنآ ليمكت ،طوبرم يشزومآ

.تسا هدومن ذخا ار دحاو وجشناد هك دوب دهاوخ يلاسمين رد مامتان هرمن تبث تسا يهيدب . ددرگ

)اه همان نييآ زا( 25 هرصبت .ديامن ميلست طوبرم دحاو اي هدكشناد شزومآ هرادا هب سرد نآ ناحتما يرازگرب زا سپ زور هدام 10  فرظ رثكادح ار سرد ره يياهن هرمن شرازگ تسا فظوم داتسا

تروص مزال يگديسر ات دنك مالعا هدكشناد شزومآ هب ًابتك ار دوخ تاضارتعا جياتن مالعا زا سپ زور 3  ات رثكادح دناوت يم وجشناد ،شزومآ طسوت هرمن مالعا زا سپ :

.دريذپ

)اه همان نييآ زا( 26 زا دعب و لاسمين ره ناحتما نيرخآ يرازگرب زا سپ هتفه ود ات رثكادح ار نايوجشناد تارمن تسا فظوم هاگشناد ره رد طبريذ دحاو اي هدكشناد ره شزومآ هرادا هدام

لباق ريغ هاگشناد لك شزومآ هب مالعا زا سپ هرمن : هرصبت .ديامن ميلست هاگشناد لك شزومآ هب ،يلامتحا تاهابتشا عفر و نايوجشناد تاضارتعا هب يگديسر

.تسا رييغت

)اه همان نييآ زا( 27 لك نيگنايم ،زين يليصحت هرود ناياپ رد و هبساحم لاسمين نآ ناياپ ات وا تارمن لك نيگنايم و لاسمين نآ رد وجشناد تارمن نيگنايم ،يليصحت لاسمين ره ناياپ رد هدام

عومجم و دوشيم برض سرد نآ هرمن رد سرد ره ياهدحاو دادعت ،تارمن نيگنايم هبساحم يارب  1  هرصبت .دوشيم تبث يو همانراك رد و هبساحم وجشناد تارمن

لاسمين ناونع هب ،يناتسبات هرود  2  هرصبت .دوشيم ميسقت تسا هتشاد تفايرد يدودرم اي يلوبق هرمن اهنآ يارب وجشناد هك يياهدحاو لك دادعت رب اهبرض لصاح

.دوشيم بوسحم وجشناد لك نيگنايم هبساحم رد اهنت ،دنارذگيم يناتسبات هرود رد وجشناد هك يسورد تارمن .دوش يمن بوسحم يليصحت

)اه همان نييآ زا( 28 .دوب دهاوخ طورشم تروص هب ،دعب لاسمين رد وجشناد يسيون مان ،تروص نيا ريغ رد ،دشاب هدام 12  زا رتمك ديابن يليصحت لاسمين چيه رد وجشناد تارمن نيگنايم

وزج لاسمين نآ ، دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود يارب و دحاو 12  زا رتمك هنازور ةرود يارب هاگشناد طسوت هدش هئارا ياهدحاو دادعت هك يدراوم رد : 1  هرصبت

تالكشم تلع هب هك يدراوم رد . دش دهاوخ هبساحم يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم رسك تروص رد نكيلو دش دهاوخن بوسحم وجشناد يليصحت تاونس

رسك تروص رد و بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لاسمين نآ ،دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود رد و ،دحاو 12  زا رتمك اهدحاو دادعت هنازور هرود رد ،وجشناد

ًابتك وا ءايلوا و يو هب راب ره ار وجشناد ندوب طورشم عوضوم تسا فظوم هاگشناد ره : 2  هرصبت .دش دهاوخ هبساحم زين يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم

يعنام ،رما نيا زا وجشناد يعالطا يب راهظا اي و هاگشناد فرط زا يو هب راطخا رد روصق فصو نيا اب . ديامن طبض وجشناد هدنورپ رد ار نآ زا هخسن كي و دهد عالطا

.دوب دهاوخن تاررقم يارجا رد

)اه همان نييآ زا( 29 دحاو هدام 12  زا شيب و هنازور هرود رد يسرد دحاو 14  زا شيب باختنا هصرعرد يزومآراك زا لبق لاسمين رد يتح دنك يم يسيون مان طورشم تروصب هك ييوجشناد

هئارا ،وجشناد يليصحت قباوس و هدنام يقاب دحاو دادعت هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد ،ييانثتسا دراوم رد :هرصبت .درادن ار هنابش هرود رد يسرد

هرود رد يسرد دحاو تسيب زا شيب دادعت نيا تروص ره رد . تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب 29  هدام لومشم يوجشناد هب ررقم دح زا رتشيب دحاو

.دشاب ديابن هنابش هرود رد يسرد دحاو 18  و هنازور

)اه همان نييآ زا( 30 هس رد هتسويپ يسانشراك و بوانتم اي يلاوتم زا معا ،يليصحت لاسمين ود رد هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد وجشناد تارمن نيگنايم هك يتروصرد هدام

.دوشيم مورحم ليصحت همادا زا ،دشاب هك هرود زا يا هلحرم ره رد دشاب 12  زا رتمك ،بوانتم لاسمين راهچ اي يلاوتم لاسمين

)اه همان نييآ زا( 31 نآ رد ليصحت ةمادا هب ليامت هك ييوجشناد اي و دوش يم مورحم هتسويپ يسانشراك هرود رد ليصحت همادا زا ،دح زا شيب ندش طورشم ظاحل هب هك ييوجشناد هدام

هرود رد ،طوبرم طباوض رياس تياعر اب و رت نيياپ عطقم رد دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم و نيناوق قباطم اهدحاو قيبطت زا سپ دناوتيم ،درادن ار عطقم

شريذپ ذخا زا سپ دناوتيم وجشناد دشابن رياد هاگشناد نآ رد وجشناد ةتشر رت نيياپ عطقم هك يتروص رد : 1  هرصبت .دوش ليصحتلا غراف دوخ يليصحت ةتشر ينادراك

رداص دصقم هاگشناد طسوت وجشناد يليصحت كردم .دوش ليصحتلا غراف و هداد ليصحت همادا تسا رياد نآ رد طوبرم هتشر ينادراك عطقم هك يرگيد هاگشناد زا

هب ،طوبرم يشزومآ هورگ رظن اب دناوت يم وجشناد ،دشاب هتشادن رياد و بوصم همانرب ،رت نيياپ عطقم رد وجشناد يليصحت هتشر هك يتروص رد : 2  هرصبت .دوشيم

هتشر همانرب اب اهدحاو قيبطت زا سپ و دهد هتشر رييغت رگيد هاگشناد اي هاگشناد نآ رد ،رت نيياپ عطقم رد ،دوخ يليصحت هتشر هب كيدزن دوجوم ياه هتشر زا يكي

رب ،دوبمك سورد نييعتو اهدحاو قيبطت هك تسا يهيدب . دوش ليصحتلا غراف ديدج هتشر ينادراك عطقم رد ،دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم قباطم ديدج

.دشاب يم لاسمين كي رگيد هاگشناد زا شريذپ ذخا تهج زاجم تصرف رثكادح . تسا هدنريذپ هاگشناد يشزومآ هورگ هدهع

)اه همان نييآ زا( 32 يارب دناوت يم ،تسا هدرپس ليصحت نارود رد هك يتادهعت وغل اي ماجنا تروص رد ،دوش يم مورحم ليصحت همادا زا دح زا شيب ندش طورشم ليلدب هك ييوجشناد هدام

يم هدنريذپ هاگشناد . دهد ليصحت همادا دوخ هقالع دروم هتشر رد يلوبق تروص رد و دنك تكرش يرسارس نومزآ رد ،دوخ يلبق هتشر زا ريغ هب ددجم ليصحت

.دريذپب ار اهنآ مامت اي يضعب همان نييآ نيا طباوض قبط و هداد قيبطت ديدج هتشر همانرب اب ،تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك ار يياهدحاو ،دناوت

)اه همان نييآ زا( 33 يسانشراك هرود رد و لاسمين كي يارب رثكادح هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كي ره رد ،يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ دناوت يم وجشناد هدام

يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كيره رد دنناوت يم هنابش هرود نايوجشناد . دنك هدافتسا يليصحت يصخرم زا بوانتم اي يلاوتم لاسمين ود يارب هتسويپ

1  هرصبت .دننك هدافتسا يليصحت يصخرم زا ،بوانتم اي يلاوتم لاسمين 3  يارب رثكادح هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاسمين ود يارب رثكادح هتسويپان

زاجم تدم رثكادح وزج ،يليصحت يصخرم تدم  2  هرصبت .دشاب يم هاگشناد يشزومآ ياروش اب يليصحت لاسمين نيلوا رد وجشناد يليصحت يصخرم اب تقفاوم

.دوشيم بوسحم هرود ره رد وجشناد ليصحت

)اه همان نييآ زا( 34 .ددرگ ميلست هاگشناد شزومآ هرادا هب وجشناد طسوت ،لاسمين ره يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح ،يبتك تروص هب دياب يليصحت يصخرم ياضاقت هدام

هاگشناد شزومآ هرادا  2  هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب يريگ ميمصت ،دوش هئارا ررقم نامز زا جراخ يليصحت يصخرم ياضاقت هچنانچ : 1  هرصبت

:3  هرصبت .ديامن غالبا يو هب ًابتك ار وجشناد تساوخرد اب تقفاوم مدع اي تقفاوم يسيون مان تلهم مامتا زا لبق طبريذ هدكشناد زا رظن بسك زا سپ تسا فظوم

.دشاب يم وجشناد هدهع رب يليصحت يصخرم زا يشان بقاوع

)اه همان نييآ زا( 35 باستحا نودب ،نامياز يصخرم لاسمين كي زا تاررقم و طباوض رياس تياعر اب دنناوت يم يكشزپ مولع ياه هتشر هيلك رد ليصحت هب لغاش رادراب نز نايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا يليصحت تاونس رد

)اه همان نييآ زا( 36 يصخرم لاسمين كي رثكادح زا دنناوت يم دشاب هديسر هاگشناد يشزومآ ياروش و يكشزپ ياروش دييأت هب اهنآ هجوم يكشزپ رذع و يهاوگ هك ينايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 37 هئارا اب دناوت يم ،دوش يم مازعا روشك زا جراخ هب هارمه ناونع هب هيسروب نايوجشناد زا يكي رسمه اي ،تلود نانكراك زا يكي رسمه ناونع هب هك ييوجشناد هدام

يصخرم زا زين رگيد لاس 4  ات ليصحت هرود لوط رد زاجم يصخرم نازيم زا هدافتسا رب هوالع ،هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت و صيخشت هب و رسمه تيرومأم مكح

.ددرگ دنم هرهب ،تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 38 زاجم وجشناد نيا . ديامن ميلست هدكشناد اي هاگشناد شزومآ هرادا هب ًاصخش ار دوخ فارصنا تساوخرد دياب دشاب هتشاد ليصحت زا فارصنا هب ليامت هك ييوجشناد هدام

يم رداص يو ليصحت زا فارصنا مكح تلهم نيا ياضقنا زا سپ دريگب سپ ار دوخ فارصنا ياضاقت لاسمين نامه ناياپ زا لبق هامكي ات رثكادح راب كي يارب طقف تسا

هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كردم دهاوخب هچنانچ ليصحت زا فرصنم يوجشناد : هرصبت .درادن ار هتشر نآ رد ليصحت همادا قح نآ زا سپ و دوش

.ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك

)اه همان نييآ زا( 39 .تسا يليصحت عطقم نامه و هتشر نامه رد رگيد هاگشناد هب هاگشناد كي زا وجشناد ليصحت لحم رييغت ينعم هب لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 40 تاررقم رظن زا ءادبم هاگشناد رد يضاقتم ليصحت همادا  هدام 401  :تسا ريز طيارش همه نتشاد هب طونم دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب وجشناد لاقتنا

وجشناد هدناميقاب ياهدحاو  403  .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يشزومآ هرود زا لاسمين كي لقادح يضاقتم  402  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ

ليصحت لحم لاقتنا :هرصبت .دشاب 12  لقادح ،يضاقتم هدش هدنارذگ سورد تارمن نيگنايم  404  .دشاب هرود ياهدحاو لك فصن لقادح ،دصقم هاگشناد يارب

.تسا ريذپ ناكما ،طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و 40  هدام طيارش تياعر اب دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياه هاگتسد هب هك ينايوجشناد

)اه همان نييآ زا( 41 هب يو هك يروط هب وجشناد هداوناخ تسرپرس ندش لولعم اي توف ،تداهش  هدام 411  :ريز دراوم رد زج تسا عونمم نارهت ياه هاگشناد زا كي ره هب وجشناد لاقتنا

يلاع ياروش صيخشت هب هك يوحن هب ،وجشناد رثوم تيلولعم اي جالعلا بعص يراميب  412  .دوش هتخانش هداوناخ ليفك ناونع هب ،ينوناق عجارم صيخشت

عجارم دييأت هب دشاب نارهت رد رهوش لاغتشا اي ليصحت لحم هك رتخد يوجشناد يمئاد و يمسر جاودزا 413  .دشابن لقتسم روط هب يگدنز همادا هب رداق يكشزپ

هئارا تلود يناميپ اي يمسر نادنمراك يارب  2  هرصبت .دشاب هتفرگ تروص هاگشناد رد وجشناد يلوبق زا دعب دياب هدام نيا رد روكذم دراوم زا كي ره  1  هرصبت .طبريذ

هرصبت .دشاب هديسر يماظتنا يورين اي ينوناق عجارم دييأت هب دياب نارهت رد وا تنوكس و لاغتشا يهاوگ تسا دازآ رسمه لغش رگا و تسا يرورض لاغتشا مكح

لحم ناتسرهش رد رتخد يليصحت هتشر رگا ،دشاب وجشناد ناتسرهش رد زين وا رسمه و دشاب نارهت رد رتخد يوجشناد ليصحت لحم هچنانچ ييانثتسا دراوم رد  3

.دسرب زين دصقم هاگشناد دييأت هب دياب روكذم دراوم زا كي ره تحص  4  هرصبت .دوش لقتنم نارهت هب دناوتيم وا رسمه ،دشابن دوجوم رسمه ليصحت

)اه همان نييآ زا( 42 هب يتلود ريغ ياه هاگشناد زا و هنابش و هنازور زا معا يروضح ياه هاگشناد هب ) رون مايپ ( يروضح ريغ ياه هاگشناد زا و هنازور هب هنابش ياه هرود زا لاقتنا هدام

تأيه ياضعا نادنزرف لاقتنا : 1  هرصبت .تسا عنامالب ،طوبرم طباوض تياعر و دصقم و ءادبم تقفاوم اب نآ سكع هب لاقتنا يلو تسا عونمم يتلود ياه هاگشناد

شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هب روشك زا جراخ رد ليصحت هب لغاش يناريا نايوجشناد لاقتنا : 2  هرصبت .دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات يملع

.دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات روشك لخاد يلاع

)اه همان نييآ زا( 43 ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا لبق هتفه هدام 6  لقادح ،دروم ركذ اب ًابتك ار دوخ لاقتنا تساوخرد دياب لاقتنا يضاقتم يوجشناد

.ديامن

)اه همان نييآ زا( 44 هب وا تارمن زير و وجشناد تساوخرد هارمه ار دوخ تقفاوم ،هتفه كي فرظ رثكادح تسا فظوم ،طيارش دجاو يضاقتم لاقتنا اب تقفاوم تروص رد ءادبم هاگشناد هدام

تروص رد : هرصبت .ديامن مالعا ءادبم هاگشناد هب ار دوخ رظن يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح تسا فلكم دصقم هاگشناد و دراد لاسرا دصقم هاگشناد

.دوش يم عطق ءادبم هاگشناد اب وجشناد طابترا و لاسرا دصقم هاگشناد هب ءادبم هاگشناد زا وجشناد قباوس هيلك ،لاقتنا اب تقفاوم

)اه همان نييآ زا( 45 10 هدام  زا رتشيب و 12  زا رتمك اهنآ هرمن هك يياهدحاو نتفريذپ و دوش يم هتفريذپ تسا رتالاب اي و 12  اهنآ تارمن هك وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو ،لاقتنا تروص رد

هدناميقاب ياهدحاو ندنارذگ ناكما يو هك تسا زاجم يدودح رد يلاقتنا يوجشناد يسرد ياهدحاو شريذپ مدع لاح ره رد . تسا دصقم هاگشناد هدهع رب تسا

يلاقتنا يوجشناد يشزومآ قباوس و يدر اي و يلوبق زا معا ءادبم هاگشناد رد وجشناد يسرد تارمن مامت : هرصبت .دشاب هتشاد ليصحت زاجم تدم لوط رد ار دوخ

.دوشيم بوسحم وا لك نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد ًانيع ،يطورشم ظاحل زا

)اه همان نييآ زا( 46 هدش ذخا ياهدحاو عومجم و وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو دادعت كردم نآ رد و دوش يم رداص دصقم هاگشناد طسوت يلاقتنا يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

.دوشيم ديق وجشناد يليصحت قباوس و اهنآ تارمن نيگنايم ركذ اب ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد رد

)اه همان نييآ زا( 47 .تسا زاجم راب كي طقف ،عطقم ره رد ليصحت تدم لوط رد وجشناد لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 48 عنامالب رابكي يارب ليصحت تدم لوط رد ريز طيارش زارحا تروص رد و لاسمين كي لقادح ندنارذگ زا سپ ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد تقفاوم اب وجشناد ود يياجباج هدام

دياب وجشناد ود ره ليصحت هب دورو لاس  482  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ تاررقم رظن زا ءادبم ياههاگشناد رد وجشناد ود ره ليصحت همادا  481  .تسا

ينايوجشناد يياجباج يارب  1  هرصبت .دنشاب هدنارذگ ار هرود ياهدحاو زا دصرد هاجنپ زا شيب ديابن يياجباج يضاقتم يوجشناد ود ره تروص ره رد و دشاب ناسكي

ناگدش هتفريذپ يياجباج : 2  هرصبت .تسا يمازلا روكذم طيارش رب هوالع طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم بسك ،دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك

3  هرصبت .تسا عنامالب لصف نيا دافم تياعر اب ءادبم هاگشناد رد يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ ،تساوخرد هئارا اب يليصحت لاس ره رد يرسارس نومزآ

.دوشيم رداص دصقم هاگشناد طسوت ،دنا هدش اجباج هك ينايوجشناد ليصحت زا تغارف كردم

)اه همان نييآ زا( 49 هام ريت ناياپ يلا مهدزناپ هلصاف رد و هدومن ليمكت و تفايرد دوخ ليصحت لحم هاگشناد زا ار يياجباج هب طوبرم مرف هخسن ود يتسياب يياجباج يضاقتم يوجشناد هدام

2  هرصبت .دنك باختنا دصقم ناونع هب ار هاگشناد كي دناوت يم اًرصحنم يياجباج يضاقتم يوجشناد  1  هرصبت . دنك ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هب لاس ره

.دش دهاوخن هتفريذپ دنا هدش اجباج اي لقتنم رابكيً  البق هك ينايوجشناد يياجباج ياضاقت

)اه همان نييآ زا( 50 حرش هارمه هب ار هدش دييأت ياهاضاقت زا هخسن كي دروم بسح و مادقا هديسر ياهاضاقت يسررب هب تبسن هدش نييعت تلهم ياضقنا زا سپ اههاگشناد هدام

يتسياب يياجباج ياضاقت و تفرگ دهاوخ تروص لاس رد راب كي اًرصحنم يياجباج : هرصبت .دنراد يم لاسرا دصقم هاگشناد هب دنا هدنارذگ نايضاقتم هك يياهدحاو

.دشاب هديسر دصقم هاگشناد هب هام دادرم ناياپ ات رثكادح

)اه همان نييآ زا( 51 جياتن و دريگ يم رارق يسررب دروم دصقم هاگشناد رد اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش رد هديسر ياضاقت يليصحت لاس ره هام رويرهش يادتبا زا هدام

عفنيذ نايوجشناد هب قيرط نآ زا و ءادبم هاگشناد هب دصقم هاگشناد يشزومآ نواعم طسوت ،يهاگشناد ميوقت ساسا رب يسيون مان عورش زا لبق هذختم تاميمصت

ارجالا مزال نيفرط يارب و يعطق تسا يرما اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش بيوصت زا سپ يضاقتم نايوجشناد يياجباج : هرصبت .ددرگ يم مالعا

.تسا

)اه همان نييآ زا( 52 لحم ،نامهيم يوجشناد ناونع هب دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب دناوت يم دشاب دوخ ليصحت لحم رييغت هب ريزگان تقوم روط هب وجشناد هك يدراوم رد هدام

زا و يروضح ريغ هب يروضح ياه هاگشناد زا و هنابش هب هنازور ياه هرود زا ينامهيم : هرصبت .دهد رييغت نيعم تدم يارب تقوم روط هب ار دوخ ليصحت

.تسا عونمم سكعرب و يتلود ريغ هب يتلود ياههاگشناد

)اه همان نييآ زا( 53 .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يليصحت لاسمين كي لقادح وجشناد هك تسا نيا رب طورشم هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم هدام

)اه همان نييآ زا( 54 دحاو هدام 10  زا رتمك روكذم يسرد ياهدحاو دادعت هكنآ طرش هب ،دصقم و ءادبم هاگشناد تقفاوم اب سرد دنچ اي كي ندنارذگ يارب هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم

.تسا عنامالب ،دوشن رتشيب دحاو تسيب زا و رتمك دحاو 12  زا لاسمين نآ رد دصقم و ءادبم هاگشناد رد وجشناد هدش ذخا يسرد ياهدحاو عمج و دشاب

)اه همان نييآ زا( 55 روط هب ،هاگشناد كي رد ،هتسويپ يسانشراك هرود رد لاسمين ود و هتسويپان يسانشراك اي و ينادراك هرود رد لاسمين كي رثكادح دناوت يم هتشر ره رد وجشناد ره هدام

هاگشناد دنچ اي كي رد سرد كت تروصب هچ و ،تقو مامت تروصب هچ ،نامهيم تروص هب وجشناد هك يياهدحاو لاحره رد . دنك ليصحت نامهيم تروص هب ،تقو مامت

هورگ عالطا اب دياب تقو مامت تروص هب هچ و سرد كت تروص هب هچ وجشناد دحاو باختنا : هرصبت .دنك زواجت هرود ياهدحاو لك دصرد 40  زا ديابن ،تسا هدنارذگ

.دشاب دصقم هاگشناد طيارش قبط و ءادبم هاگشناد رد طوبرم يشزومآ

)اه همان نييآ زا( 56 و لاسمين نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و دوش يم تبث ءادبم هاگشناد رد وا همانراك رد ًانيع ،دنارذگ يم هاگشناد دنچ اي كي رد نامهيم يوجشناد هك يياهدحاو هدام

رتمك هرمن اب دصقم هاگشناد رد وجشناد هك ار يياهدحاو و دشاب يم 12  دصقم هاگشناد رد نامهيم يوجشناد يلوبق هرمن لقادح .دش دهاوخ روظنم وا لك نيگنايم

.دنارذگب اًددجم دياب تسا هدنارذگ 12  زا

)اه همان نييآ زا( 57 .دوش يم رداص ءادبم هاگشناد طسوت نامهيم يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

)اه همان نييآ زا( 58 رييغت رگيد هتشر هب يا هتشر زا طبريذ هاگشناد تقفاوم و ريز طيارش نتشاد اب دناوت يم هتسويپ يسانشراك و ينادراك عطقم رد ليصحت نارود لوط رد وجشناد هدام

ار هرود ياهدحاو مود كي رثكادح و مشش كي لقادح  582  .دشاب عنامالب يشزومآ تاررقم رظن زا يلبق هتشر رد يضاقتم ليصحت همادا  581  :دهد هتشر

لاس نامه رد اضاقت دروم هتشر و هيمهس رد هدش هتفريذپ درف نيرت نيياپ نومزآ هرمن زا هاگشناد هب دورو لاس رد يضاقتم يدورو نومزآ هرمن  583  .دشاب هدنارذگ

1  هرصبت .دشاب هتشاد ار ديدج هتشر رد زايندروم يسرد ياهدحاو ندنارذگ ناكما ،ليصحت زاجم تدم رثكادح هب هجوت اب – 584  .دشابن رتمك دصقم هاگشناد رد

نيا طيارش هيلك تياعر اب ،دنراد دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك ينايوجشناد هتشر رييغت 2  هرصبت .تسا عونمم هتسويپان يسانشراك عطقم رد هتشر رييغت

،تسا هدش ينيب شيپ يصاخ طيارش اهنآ شنيزگ طباوض رد هك يياه هتشر هب هتشر رييغت  3  هرصبت .تسا ريذپ ناكما طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و هدام

.دهد هتشر رييغت دناوتيم راب كي اهنت دوخ ليصحت لوط رد وجشناد  4  هرصبت .تسا طوبرم طيارش زارحا هب لوكوم

)اه همان نييآ زا( 59 .تسا ريذپ ناكما رت نيياپ عطقم هب رتالاب عطقم زا طقف تروص نيا ريغرد ،دريگ يم تروص حطس مه عطاقم رد هتشر رييغت هدام

)اه همان نييآ زا( 60 تشگزاب هزاجا وجشناد ،مان تبث زا سپ . ديامن دحاو باختنا و مان تبث ديدج هتشر رد تصرف نيلوا رد تسا فظوم وجشناد ،هتشر رييغت ياضاقت اب تقفاوم تروص رد هدام

.درادن ار يلبق هتشر هب

يم بلس هرود ناياپ ات هتشر رييغت قح و دوشيم يقلت هتشر رييغت زا فارصنا هلزنم هب نيعم تقو رد ديدج هتشر رد مان تبث هب وجشناد ندركن مادقا  1  هرصبت

.دوش

.دشاب يم يلبق هتشر تاررقم عبات ديدج هتشر رد مان تبث زا لبق ات وجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 61 لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت :هرصبت .تسا عنامالب لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت ،دشاب هتشر رييغت طيارش نينچمه و لاقتنا طيارش ياراد نامزمه وجشناد هك يتروص رد هدام

.تسا عنامالب ،لاقتنا و هتشر رييغت طيارش نتشاد تروص رد سكع رب و يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو هب يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو زا

)اه همان نييآ زا( 62 هب هك دوش يم هتفريذپ يو زا يسورد طقف و دوش يم يزاسلداعم و يسررب ديدج هتشر يشزومآ هورگ رد تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك يسورد هدام

.دشابن رتمك 12  زا زين سورد نآ زا كي ره هرمن و دشاب هتشاد يياوتحم كارتشا دصرد 80  لقادح ،ديدج هتشر سورداب ،يشزومآ هورگ صيخشت

رد باستحا نودب هدشن هتفريذپ سورد تارمن يلو ،دوش يم روظنم لك نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و تبث وجشناد همانراك رد هدش هتفريذپ سورد  1  هرصبت

،هاگشناد يشزومآ ياروش ميمصت اب دشاب 12  زا رتمك وا هدشن هتفريذپ ياهدحاو لك نيگنايم هچنانچ تروص نيا رد. دنام يم يقاب وجشناد همانراك رد نيگنايم

.دوشيم روظنم ديدج هتشر رد وجشناد يارب ،يطورشم لاسمين كي ناونع هب اًعمج

ليصحت زاجم تدم لوط رد ار ديدج هتشر زاين دروم ياهدحاو ندنارذگ ناكما هك دشاب يدح رد ،وجشناد هدشن هتفريذپ سورد ياهدحاو دادعت هك يتروص رد  2  هرصبت

.دوشيمن تقفاوم وا هتشر رييغت ياضاقت اب ،دنك بلس يو زا

)اه همان نييآ زا( 63 ميلست دوخ ليصحت لحم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا شيپ هتفه هدام 6  لقادح مزال كرادم اب هارمه ار دوخ تساوخرد دياب هتشر رييغت يضاقتم

.ديامن

09:29  93/11/26  : راشتنا خيرات
32  : ربخ ديدزاب دادعت

هقيقد 9  و تعاس 3  : هعلاطم نامز

هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود يشزومآ همان نييآ

.

 {faces}



:نوناق نتم:نوناق ناونع

)اه همان نييآ زا( 23/3/1383بيوصت خيرات  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم

مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمششو تسيب رد هرصبت 81  و هدام 69  رد هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ

و اههاگشناد دراو دعب هب خيرات نيا زا هك ينايوجشناد زا هتسد نآ يارب 138384  يليصحت لاس يادتبا زا همان نييآ نيا .ديسر بيوصت هب 23/3/1383  خروم يكشزپ

اب رياغم ياه همانشخب و همان نييآ هيلك دعب هب خيرات نيا زا و تسا ارجالا مزال ،دنوش يم يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو هعبات يلاع شزومآ تاسسؤم

.دوش يم وغل ،همان نييآ نيا لومشم نايوجشناد يارب نآ

يسانشراك و ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ دروم رد 1383 23/3/1383  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب رد هرداص يار

.دوش غالبا يرجم ياهدحاو هب ،تسا حيحص هتسويپان و هتسويپ

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش سيير و يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ريزو نايكشزپ دوعسم رتكد

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

)اه همان نييآ زا( دعبهمدقم 23/3/83  خروم ،يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم هتسويپان و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم يشزومآ همان نييآ

هناخريبد يشزومآ تاررقم و اه همان نييآ ريسفت و نيودت هتيمك هلاسكي ددعتم تاسلج رد يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد زا هدرتسگ يهاوخرظن زا

فلتخم ياه هرصبت و داوم زا ماهبا عفر تهج رد نكمم شالت رثكادح يرگنزاب نيا رد و تفرگ رارق رظن ديدجت و يرگنزاب دروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش

دروم همان نييآ نيا دافم هيلك ددرگ يم هيصوت تارييغت مجح هب هجوت اب . تسا هتفرگ تروص اههاگشناد تبثم و هدنزاس تارظن يمامت زا هدافتسا نينچمه و نآ

نايوجشناد قوقح عييضت زا تاررقم قيقد يارجا نمض ات ،دريگرارق اه هدكشناد و اههاگشناد شزومآ تارادا مرتحم نيلوئسم و ناسانشراك هژيو تيانع و هجوت

خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش مهدجيه و مهدراهچ ،مهد تاسلج هبوصم قباطم همان نييآ 10  هدام دافم تساركذ هب مزال . ديآ لمع هب يريگولج

زا كي ره تهج و دشابيم هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم رد يسرد ياهدحاو رثكادح و لقادح صوصخ رد 11/3/1382  و 15/2/1380 ،  30/7/1379

همانرب تسا هدشن غالبا ،هدش يرگنزاب ديدج همانرب هك ينامز ات اذل . تسا ارجالا مزال هطوبرم هتشر يشزومآ همانرب يرگنزاب زا سپ روكذم عطاقم رد اه هتشر

يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد يشزومآ نالوئسم هناميمص يراكمه زا تسا مزال همتاخ رد . تسا يقاب دوخ توق هب يلبق ياهدحاو فقس و يلبق

،ددعتم تاسلج رد تكرش اب هك هناخريبد نيا ناسانشراك و يشزومآ تاررقم و اه همان نيئآ ريسفت و نيودت هتيمك ياضعا زا زين و هدنزاس و ديفم تارظن لاسرا رد

.ميامن ينادردق و ركشت دنداد يراي همان نييآ يرگنزاب رد ار هناخريبد نيا

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

:فيراعت

اه همان نييآ كفنيال زج و دشاب يم دانتسا دروم طوبرم عطقم بسح و هدش هتفريذپ ناسكي تروص هب يليصحت فلتخم عطاقم هيلك ياه همان نييآ رد ريز فيراعت

.تسين زاجم نآ اب رياغم ريسفت و رييغت عون ره و هدوب

: يكشزپ مولع هاگشناد

ماجنا هب ،تسا يكشزپ هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ تسا يا هسسؤم

هدكشناد زا يكشزپ مولع هاگشناد ره .ديامنيم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ

: يكشزپ مولع هدكشناد .دوش يم ليكشت رگيد هدكشناد ود لقادح و يكشزپ

هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك تسا يلقتسم يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ هسسؤم يكشزپ مولع هدكشناد

.ديامن يم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ ماجنا هب ،تسا يكشزپ

: هدكشناد

.تشادهب هدكشناد و يكشزپنادند هدكشناد ،يكشزپ هدكشناد دننام .دوش يم ليكشت يشزومآ هورگ هس لقادح زا هك تسا هاگشناد كي زا يدحاو هدكشناد

:يكشزپ هورگ رد هدكشزومآ

هئارا يارب مزال تازيهجت و تاناكما و ددرگ يم ليكشت يكشزپ هورگ ياه هتشر ينادراك حطس رد يشزومآ ياه هورگ عمجت زا هك تسا يلاع شزومآ هسسؤم

.تسا رياد نآ رد يليصحت ياه هتشر شزومآ

: هسسؤم

ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو زا يمسر زوجم اب هك يشهوژپ و يلاع شزومآ زكارم زا كي ره هب هك تسا ماع موهفم كي يلاع شزومآ رد هسسؤم

.ددرگ يم قالطا ،دشاب هدش سيسأت يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

: يشزومآ هورگ

هورگ .يحارج هورگ و يژولويزيف هورگ ،تشادهب هورگ لثم .دشابيم هخاش كي اي و هتشر كي اب طابترا رد ينامرد تامدخ هئارا اي و شهوژپ و شزومآ راد هدهع

: يشيامزآ

كي ره هك دنك يم ميسقت صاخ ياههورگ هب يباختنا ياه هتشر بسحرب ار نابلطواد ،اههاگشناد هب دورو يرسارس تاناحتما رد روشك شزومآ شجنس نامزاس

.دوشيم هديمان يشيامزآ هورگ ،اههورگ نيا زا

: هرود

يم هئارا وجشناد هب نيعم نامز تدم كي رد و صاخ ماظن بوچراچ رد هك هتشر كي رد هتسباو مه هب و مجسنم و گنهامه تسا يسورد هعومجم يليصحت هرود

ريز يليصحت عطاقم رد ناريا يكشزپ مولع يلاع شزومآ ماظن رد يليصحت ياه هرود ،دوش رجنم يهاگشناد موسرم كرادم زا يكي تفايرد هب ماجنارس ات دوش

:دوشيم هئارا

)ملپيد قوف( ينادراك 

هتسويپان و هتسويپ )سناسيل( يسانشراك 

يمومع يارتكد هتسويپان )سناسيل قوف( دشرا يسانشراك 

)يد .چا .يپ (يصصخت يارتكد 

)يرايتسد( ينيلاب صصخت 

صصخت قوف 

:شزومآ هرادا

ماجنا ، دحاو باختنا ،يسيون مان ليبق زا نايوجشناد هب طوبرم يشزومآ روما همه هك تسا هاگشناد اي هدكشناد كي رد يرادا دحاو كي ،شزومآ هرادا زا روظنم

.دراد هدهع رب ار جياتن مالعا و تارمن يروآ عمج ،تاناحتما

: داتسا

.دوشيم هديمان داتسا دراد هدهع رب ار يلمع اي يرظن سورد سيردت تيلوئسم هك يملع تأيه وضع ره

: هتشر

صخشم الماك عوضوم ظاحل زا هك تسا ) رنه و يزرواشك ،يسدنهم ينف ،هياپ مولع ،يناسنا مولع ،يكشزپ مولع( يملع ياه هورگ يعرف بعش زا يكي هتشر

سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد 30  زا ديابن كرتشم سورد زيامتم هتشر ود رد .دماجنا يم صخشم ييآراك كي هب لقادح و هدوب زيامتم تاعوضوم رگيد زا و

.دنك زواجت )يمومع

: شيارگ

30  زا و رتمك اهدحاو لك دصرد 7  زا ديابن هتشر كي زا شيارگ ود رد سورد فالتخا .دوش يم هديمان شيارگ ،دشاب صصخت كي رب رظان هك هتشر كي بعش زا كي ره

.دشاب رتشيب )يمومع سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد

: سورد

هبنج زا و لقتسم و )زاين شيپ( هتسويپ سورد هب رگيدكي اب طابترا رظن زا و )هتشر يصصخت و هياپ( يصاصتخا و يمومع سورد هب ،يوتحم ظاحل زا يهاگشناد سورد

و يزروراك ،يزومآراك يلمع يرظن ،يلمع و يرظن ،يلمع ،يرظن سورد هب ،سيردت و ميلعت هوحن ظاحل زا و يرايتخا و يرابجا سورد هب باختنا موزل مدع اي موزل

.دوشيم ميسقت هصرع رد يزومآراك

: هرصبت

تروص هب هك يسورد . دنراد هناگادج هرمن و هناگادج دك كي ره و دنوش يم سيردت رگيد كي زا لقتسم دنوش يم هتشون يلمع و يرظن تروص هب هك يسورد

.دنراد كرتشم هرمن و كرتشم دك و هدش بوسحم سرد كي دنوشيم هتشون يلمع – يرظن

: يمومع سورد

زين و يمالسا دياقع و فراعم و گنهرف ساسا رب نانآ يگنهرف شنيب و دشر و نايوجشناد يمومع تاعالطا هب نديشخب هعسوت روظنم هب هك تسا يسورد

و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك يليصحت عطاقم رد يكشزپ مولع ياه هتشر يمامت نايوجشناد هيلك يارب سورد نيا .دوش يم هضرع يملع ياهشور اب ييانشآ

:يصاصتخا سورد .تسا يمازلا يمومع يارتكد ياه هرود و هتسويپان

هعسوت ،وجشناد ندومن هدامآ يارب هك تسا يسورد ،هياپ سورد )فلا :دوش يم ميسقت ريز حرش هب هتشر يصصخت سورد و هياپ سورد ،هتسد ود هب سورد نيا

و داجيا روظنم هب ًافرص هك تسا يسورد ،هتشر يصصخت سورد )ب .دوش يم هضرع هتشر يصصخت سورد رتهب كرد و يو يملع شنيب و هينب تيوقت و تاعالطا

.دوش يم سيردت هتشر كي يلمع و يملع ياه يياراك شيازفا

:يناربج سورد

يشزومآ همانرب قباطم و يشزومآ هورگ صيخشت هب ،ررقم يسرد ياهدحاو رب هفاضا تسا فظوم دشاب هدنراذگن لبق عطقم رد ار يسورد وجشناد هك يتروص رد

.دنارذگب يناربج سورد ناونع هب ار سورد نآ طوبرم

: يرابجا سورد

.دشاب يمن ضيوعت لباق رگيد سورد اب و تساهنآ ندنارذگ هب طونم وجشناد ندش ليصحتلا غراف هك تسا يسورد

:يرايتخا سورد

.درك باختنا سورد زا ياه عومجم نايم زا ار اهنآ ناوت يم يشزومآ ياه همانرب و تاررقم هب هجوت اب هك تسا يسورد

:)زاين شيپ( هتسويپ سورد

زاين شيپ دنناوت يمن يرايتخا سورد . دنشاب زاين شيپ دنناوت يم يرابجا اي يناربج سورد .تسا يرورض رگيد سرد كي نتفرگ يارب اهنآ ندنارذگ هك تسا يسورد

.دنشاب

:لقتسم سورد

: يرظن سورد .تسين يرگيد ياهسرد اي سرد ندنارذگ اي باختنا هب طونم اهنآ باختنا هك تسا يسورد

: يلمع سورد .دوشيم هئارا سرد سالك رد هك تسا يسورد

.دوشيم هئارا هدكشناد رد طوبرم ياهشخب اي ينيلاب ياهتراهم زكرم و هاگشيامزآ ،هاگراك رد هك تسا يسورد

: يزومآراك سورد

ياهتراهم شزومآ يارب)ينيلاب ياهتراهم زكرم( هدش يزاس هيبش طيحم رد اي و ) ينامرد تامدخ زكارم ،هاگنامرد ،ناتسراميب( يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:يزروراك سورد .دوش يم هئارا يلمع

.دوشيم هئارا يلمع ياهتراهم رب طلست بسك يارب و يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:هصرع رد يزومآراك سورد

:دورو طيارش .دوشيم هئارا ينامرد يتشادهب تامدخ هئارا هصرع رد يلمع ياهتراهم شزومآ فده اب هك تسا يسورد

)اه همان نييآ زا( 1 : تسا ريز حرش هب هنابش و هنازور ياه هرود زا معا ،هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود هب دورو طيارش هدام

.يدورو نومزآ رد ندش هتفريذپ  11

.يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش طباوض ساسارب ناور و نت تمالس زا يرادروخرب  21

.يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم ربارب ،يلاع شزومآ هب دورو يمومع طيارش نتشاد و روشك يراج تاررقم و نيناوق رظن زا ليصحت هب ندوب زاجم  31

و شزومآ ترازو دييأت دروم ،روشك زا جراخ اي لخاد زا ) ديدج ماظن( يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ اي و ) ميدق ماظن( هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ نتشاد  41

هرود همانيهاوگ نتشاد اي و ) يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم قباطم( يوزوح ياهشزومآ يارب نآ ربارب اي ) هطسوتم شزومآ ديدج ماظن هب هجوت اب( شرورپ

.دشاب هديسر يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو دييأت هب دروم بسح هك هتسويپان يسانشراك هرود هب دورو يارب ينادراك

.دوش يم رداص طبريذ عجارم قيرط زا هك يتاررقم و هفرعت قباطم هيرهش تخادرپ اي ناگيار شزومآ نوناق و طباوض ساسا رب تمدخ دهعت ندرپس  51

هتشر يارب مزال يناور و يمسج تمالس زا روشك شزومآ شجنس نامزاس يرسارس نومزآ هچرتفد رد هدش مالعا طباوض هب هجوت اب وجشناد هچنانچ  1  هرصبت

.درادن ار هدش مالعا هتشر رد ليصحت هزاجا هاگشناد يكشزپ ياروش رظن ساسارب ،دشابن رادروخرب هدش هتفريذپ

لصا هئارا و يليصحت لوا لاسمين ناياپ ات رثكادح و مان تبث نامز رد ديدج ماظن يهاگشناد شيپ اي ميدق ماظن هطسوتم هرود يليصحت هيدييأت هئارا  2  هرصبت

.تسا يمازلا هيلوا مان تبث زا دعب لاس كي ات رثكادح يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ لصا اي هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ

.دنكيمن فاعم صاخ ينوناق تادهعت رگيد ماجنا زا ار ناگتخومآ شناد ،هيرهش تخادرپ  3  هرصبت

تياعر رب هوالع ،طوبرم طباوض ربارب ،ريغتم و تباث تروص ود هب هيرهش تخادرپ ،يليصحت لاسمين ره رد يسيون مان ماگنه هب هنابش نايوجشناد دروم رد  4  هرصبت

.تسا يمازلا طيارش رياس

ريغتم و تباث زا معا هيرهش هنوگره تخادرپ زا ددرگ يفرعم هنابش هرود هب هاگشناد تالكشم ليلد هب و يصخش هدارا نودب هنازور هرود يوجشناد هچنانچ  5  هرصبت

.دوب دهاوخ فاعم

)اه همان نييآ زا( 2 هب دحاو باختنا و يسيون مان يارب دوش يم مالعا هاگشناد اي روشك شزومآ شجنس نامزاس طسوت هك يياه تلهم رد دنفظوم ،يدورو نومزآ ناگدش هتفريذپ هدام

.دش دهاوخ يقلت ليصحت زا فارصنا ،نومزآ جياتن مالعا زا سپ يليصحت لاسمين نيتسخن رد يسيون مان يارب هعجارم مدع .دنيامن هعجارم طبريذ هاگشناد

)اه همان نييآ زا( 3 هعجارم مدع . دنك هعجارم شزومآ هرادا هب دحاو باختنا و ليصحت همادا يارب ،دنك يم مالعا هاگشناد هك ينامز رد يليصحت لاسمين ره رد تسا فظوم وجشناد هدام

.دش دهاوخ جارخا وجشناد و تسا ليصحت كرت هلزنم هب هجوم رذع و عالطا نودب لاسمين كي رد يسيون مان يارب وجشناد

شزومآ هرادا هب بوتكم تروصب لاسمين نامه ناياپ زا لبق هام كي رثكادح ار نآ ليالد دياب دناد يم هجوم ار دوخ ليصحت كرت وجشناد هك يياتثتسا دراوم رد  1  هرصبت

نآ يارب يليصحت يصخرم و بوسحم يو ليصحت زاجم تدم وزج لاسمين نآ ،هاگشناد يشزومآ ياروش طسوت ليصحت كرت ندوب هجوم دييأت تروص رد ،دهد هئارا

.دوش يم رداص لاسمين

ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كرادم دهاوخب هچنانچ ،هدومن ليصحت كرت هك ييوجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 4 هنازور ،يتلود ريغ اي يتلود زا معا هاگشناد دنچ اي كي رد شيارگ كي زا شيب هتشر ره رد و هتشر كي زا شيب رد ليصحت همادا و يسيون مان قح نامز كي رد وجشناد هدام

ياه هتشر زا يكي رد ليصحت همادا زا عوبتم ترازو يشزومآ تاررقم يارجا نسح رب تر اظن هتيمك صيخشت هب ،فلخت تروص رد . تشاد دهاوخن ار هنابش و

ياه هفرعت قباطم ار هدش فذح هتشر هب طوبرم ياه هنيزه هيلك تسا فظوم لاح نيا رد وجشناد و دوش يم مالعا لطاب يو يليصحت قباوس و مورحم يباختنا

.دزادرپب طبريذ هاگشناد هب هدش نييعت

.دنشاب يم دوخ هب طوبرم طباوض و همان نيئآ عبات و ينثتسم هدام نيا لومش زا ) ناشخرد ياهدادعتسا( زاتمم نايوجشناد : هرصبت

)اه همان نييآ زا( 5 مدع اي يلوبق و دوش يم هديجنس سرد نآ ياهدحاو دادعت اب سرد ره شزرا ،يدحاو ماظن رد . تسا يدحاو ماظن رب ينتبم روشك ياههاگشناد مامت رد شزومآ هدام

اي يلمع ،تعاس 17  يرظن تروص هب بيترت هب نآ دافم هك تسا يسرد نازيم اي رادقم ،يسرد دحاو ره . تسا دودحم سرد نامه هب سرد كي رد وجشناد يلوبق

همانرب قبط ،يناتسبات هرود اي يليصحت لاسمين كي لوط رد ،تعاس 51  هصرع رد يزومآراك و يناديم تايلمع اي يزومآراك و يهاگراك ،تعاس 34  يهاگشيامزآ

طسوت ،نآ دحاو اب بسانتم لاسمين كي رد هژورپ يارجا تدم دنتسه هژورپ ياراد هك يياه هتشر دروم رد .دوش يم سيردت يزير همانرب يلاع ياروش بوصم

.دوشيم نييعت طوبرم داتسا

)اه همان نييآ زا( 6 لماش يليصحت لاسمين ره شزومآ تدم تسا يناتسبات هرود كي تاناكما و طيارش نتشاد و ترورض تروص رد و يليصحت لاسمين ود زا بكرم يليصحت لاس ره هدام

.تسا 5  هدام دافم تياعر اب شزومآ هتفه 6  لماش يناتسبات هرود ره و هتفه 17

.دوشيمن بوسحم شزومآ تدم وزج يناتسبات هرود ناياپ اي لاسمين ناياپ تاناحتما تدم لوط  1  هرصبت

هب ،ليبق نيا زا يدراوم و داتسا يراميب ،هتفه 17  لوط رد طوبرم داتسا روضح ناكما مدع ،يعيبط يايالب عوقو لماش ،يرورض و ييانثتسا دراوم رد  2  هرصبت

اي سرد نآ هك ينايوجشناد هيلك تهج هتفه 17  زا رتهاتوك يتدم رد ار يياهسرد اي سرد ناوت يم ،هاگشناد يشزومآ ياروش تقفاوم و طوبرم هدكشناد داهنشيپ

اهسالك هيلك رد تكرش و دوشن رتمك همان نييآ نيا 5  هدام رد ررقم نازيم زا يسرد دحاو ره تاعاس عومجم هكنيا رب طورشم ،دومن سيردت دنا هدرك ذخا ار اهسرد

.تسا يمازلا يسرد دحاو ره تاعاس قباطم

)اه همان نييآ زا( 7 شيپ تياعر اب سورد بيترت : هرصبت .دنيامن ارجا ار يزير همانرب يلاع ياروش بوصم يسرد ياه همانرب دنفظوم يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد مامت هدام

و اههاگشناد هدهع رب عبانم باختنا و سرد كي رد ديدج بلاطم حرط و داوم زير ندرك اج هب اج و سيردت شور ،هرود لوط رد نايوجشناد يليصحت همانرب ميظنت ،اهزاين

.تسا يكشزپ مولع ياه هدكشناد

)اه همان نييآ زا( 8 هب و نييعت ار هتشر اب طبترم يلصا سورد زا يدادعت هطوبرم هورگ صيخشت هب هتشر ره رد يشزومآ همانرب هب هجوت اب دنناوت يم هزيمم تأيه ياراد ياههاگشناد هدام

.دنكن زواجت همان نييآ نيا رد زاجم فقس زا هتشر ره رد هرود لوط و اهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،دنهد هئارا نايوجشناد هب يرايتخا سورد ناونع

)اه همان نييآ زا( 9 ياه هرود رد و تعاس هدام 20  ات يسانشراك ياه هرود زا هتشر ره رد ،هاگشناد و هدكشناد دييأت و يشزومآ هورگ صيخشت هب موزل تروص رد دنناوت يم اه هاگشناد

سرد ره دحاو شيازفا بجوم تعاس شيازفا نيا . دنيازفيب هرود لوط رد ،هتشر سيردت تاعاس هب نيرمت لح ناونع هب تعاس 10  ات هتسويپان يسانشراك و ينادراك

.دوش يمن

)اه همان نييآ زا( 10 هب يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش بوصم ياه همانرب لصف رس ربارب ،يكشزپ هورگ يليصحت ياه هرود زا كي ره ندنارذگ يارب مزال يسرد ياهدحاو دادعت هدام

: تسا ريز حرش

دحاو 68  ات 64  نيب: ينادراك هرود

دحاو 130  : هتسويپ يسانشراك هرود

دحاو 65  : هتسويپان يسانشراك هرود

)اه همان نييآ زا( 11 رد : هدام 1  هرصبت .دنك باختنا دياب ار دحاو 18  رثكادح و 10  لقادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 20  رثكادح و 12  لقادح لاسمين ره رد هنازور هرود يوجشناد ره

24  ات رثكادح دعب لاسمين رد ،هدكشناد تقفاوم و امنهار داتسا رظن اب دناوت يم دشاب 17  لقادح يليصحت لاسمين كي رد وجشناد تارمن لك نيگنايم هك يتروص

زا لبق لاسمين رد  2  هرصبت .دنك باختنا ار يسرد دحاو 20  ات رثكادح دناوت يم دشاب طيارش نيا ياراد هك هنابش هرود يوجشناد . دنك باختنا ار يسرددحاو

هرود رد يباختنا ياهدحاو دادعت  3  هرصبت .تسا فاعم هنابش هرود رد دحاو 10  و هنازور هرود رد دحاو 12  لقادح باختنا طرش تياعر زا وجشناد هصرع رد يزومآراك

.تسا يسرد دحاو شش رثكادح يناتسبات

)اه همان نييآ زا( 12 .دشاب يمن زاجم هصرع رد يزومآراك اب هارمه يسرد دحاو ذخا هدام

هك يتروص رد نينچمه . تسا ريذپ ناكما هصرع رد يزومآراك اب هارمه يمومع سرد كي رثكادح ذخا هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت هب و ترورض تروص رد : 1  هرصبت

اي و هدركن تكرش سرد نآ ناحتما رد نكيل و هتشاد روضح طوبرم ياهسالك رد و هدومن ذخا ار سرد نآً  البق و دشاب هتشاد هدناميقاب يروئت يسرد كي اهنت وجشناد

قيرط زا مرت لوط رد ار نآ ناحتما و ذخا هصرع رد يزومآراك اب هارمه ار سرد نآ دناوت يم طوبرم داتسا دييأت و هاگشناد رظن اب ،دشاب هدركن بسك يلوبق هرمن

.دنارذگب داتسا هب يفرعم

هرمن بسك و طوبرم سالك رد تكرش و سرد نآ ددجم باختنا هب مزلم دعب لاسمين رد تفرگ يدودرم هرمن داتسا هب يفرعم سرد رد وجشناد هچنانچ : 2  هرصبت

.تسا يلوبق

يقاب يسرد دحاو 20  رثكادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 24  رثكادح هنازور هرود يوجشناد هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد هك يدراوم رد : 3  هرصبت

.ديامن باختنا ار اهدحاو نآ هيلك دناوت يم هدكشناد رظن اب دشاب هدشن طورشم لبق لاسمين رد هك يتروص رد دشاب هتشاد

)اه همان نييآ زا( 13 هك يليصحت ياه هتشر همه هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود رد اههاگشناد يدورو يرسارس نومزآ ناگدش هتفريذپ زا هتسد نآ هدام

زاين بسح دنفظوم ،دشاب رتمك ينيعم باصن دح زا ،هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت هب سرد دنچ اي كي رد ،يدورو نومزآ رد اهنآ يناحتما داوم ماخ هرمن

يليصحت لاسمين نيمود اي نيلوا رد ،بوصم همانرب رد جردنم سورد رب هوالع يهاگشناد زاين شيپ سورد ناونع هب دنك يم نييعت هاگشناد نآ هك ار يسورد ،هتشر

و هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش هدهعرب يهاگشناد زاين شيپ سورد سيردت نامز و هئارا هوحن ،داوم زير ،دحاو دادعت ،سرد عون نييعت  1  هرصبت .دننارذگب

هرمن رب لمتشم ،ناگدش هتفريذپ همانراك ،يدورو نومزآ جياتن مالعا زا سپ ،روشك شزومآ شجنس نامزاس  2  هرصبت .تسا يشزومآ ياه هورگ داهنشيپ ساسارب

اه هاگشناد رد ،اهنآ يارجا يگنوگچ و يهاگشناد زاين شيپ سورد هئارا  3  هرصبت .دهد يم رارق طبريذ ياههاگشناد رايتخا رد يناحتما داوم زا كي ره رد ار اهنآ ماخ

عبات و يهاگشناد سورد دننام ،وجشناد تارمن لك نيگنايم و يطورشم و لاسمين ناياپ نيگنايم رد باستحا ،وجشناد همانراك رد تارمن تبث هلمج زا ظاحل ره زا

كي رثكا دح ،دنشاب هدنارذگ ار يهاگشناد زاين شيپ سورد زا دحاو 8  لقادح هك ينايوجشناد ليصحت هرود لوط رثكادح هب  4  هرصبت .تسا يلاع شزومآ تاررقم

.دوش يم هدوزفا يليصحت لاسمين

)اه همان نييآ زا( 14 هب هنابش ياه هرود رد و لاس هدام 6  هنازور هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاس 3  هنازور هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد ليصحت زاجم تدم رثكادح

.دوش يم جارخا طوبرم هاگشناد زا دنارذگب تيقفوم اب ليصحت زاجم تدم رثكادح رد ار هرود ياهدحاو دناوتن وجشناد هك يتروص رد .تسا لاس 7  و لاس 5/3  بيترت

)اه همان نييآ زا( 15 و مهدفهود زا يهاگشيامزآ و يلمع ،مهدفهراهچ زا يرظن سرد ره رد وجشناد تبيغ تاعاس و تسا يمازلا سرد ره هب طوبرم تاسلج مامت رد وجشناد روضح هدام

تاسلج رد تبيغ  1  هرصبت .دوشيم بوسحم رفص سرد نآ رد وجشناد هرمن تروص نيا ريغ رد ،دنك زواجت ديابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدكي زا هصرع رد يزومآراك

تبيغ اب دروخرب هوحن . دوش هتخانش هجوم هطوبرم داتسا صيخشت و دنتسم كرادم هئارا اب هك دوب دهاوخ زاجم يتروص رد ، 15  هدام رد هدش صخشم فقس ات سرد

15  هدام رد هدش نييعت نازيم زا شيب سرد ره رد وجشناد تبيغ هك يتروص رد  2  هرصبت .دوب دهاوخ هدكشناد دييأت اب و داتسا هدهع رب )هجوم ريغ اي هجوم( وجشناد

و هنازور هرود يارب دحاو 12  لقادح تياعر لاح نيا رد .دوش يم فذح سرد نآ ،دوش هداد صيخشت هجوم هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت اب وا تبيغ يلو دشاب

.دوشيم بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لماك لاسمين كي ناونع هب روكذم لاسمين و تسين يمازلا لاسمين ره رد هنابش هرود يارب دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 16 .ددرگ يم سرد نآ فذح بجوم سرد ره ناحتما رد هجوم تبيغ و . تسا سرد نآ ناحتما رد رفص هرمن نتفرگ هلزنم هب سرد ره ناحتما رد هجوم ريغ تبيغ هدام

.تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع رب ناحتما هسلج رد تبيغ ندوب هجوم صيخشت

)اه همان نييآ زا( 17 هدش ذخا سرد ود اي ديامن ذخا رگيد سرد ود رثكادح يليصحت لاسمين عورش زا سپ هتفه ود زا رتمك يتلهم رد طقف ،يليصحت لاسمين ره رد دناوت يم وجشناد هدام

رد تبيغ  1  هرصبت .دنكن زواجت ررقم دح زا يو هدش ذخا ياهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،ديامن اج هب اج رگيد سرد ود اب ار دوخ هدش ذخا سرد ود اي فذح ار دوخ

رد هدش نييعت نازيم( وجشناد زاجم تبيغ رثكادح وزج ،دمآ شيپ تروص رد و تسين زاجم رگيد ليلد ره هب اي و هفاضا و فذح ليلد هب سرد ره لوا هتفه ود تاسلج

.تسين ريذپ ناكما يناتسبات هرود رد هفاضا و فذح  2  هرصبت .دش دهاوخ ارجا روكذم هدام دافم و هبساحم ) 15  هدام

)اه همان نييآ زا( 18 ،دنك فذح طوبرم يشزومآ هورگ دييأت اب ا ر دوخ يرظن ياهسرد زا يكي طقف ،هدنام يليصحت لاسمين ناياپ هب هتفه هدام 5  ات دناوت يم وجشناد ،رارطضا تروص رد

و هنازور هرود رد دحاو 12  زا يو هدناميقاب ياهدحاو دادعت ايناث و دشابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدفه راهچ زا شيب سرد نآ رد وجشناد تبيغ الوا هكنآ رب طورشم

.دوشن رتمك هنابش هرود رد دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 19 يشزومآ ياروش صيخشت هب انب هك تسا زاجم يتروص رد اهنت ،لاسمين نآ ناياپ تاناحتما عورش زا لبق ات رثكادح ،لاسمين كي رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح هدام

مدع اي هبساحم دش دهاوخ بوسحم يليصحت يصخرم وجشناد يارب لاسمين نآ تروص نيا رد . دشابن لاسمين نآ رد ليصحت همادا هب رداق وجشناد ،هاگشناد

ات رثكادح يناتسبات هرود رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح : هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب وجشناد ليصحت زاجم تاونس رد يصخرم نيا هبساحم

.تسا ريذپ ناكما هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت اب هرود نآ تاناحتما عورش زا لبق

)اه همان نييآ زا( 20 يم تروص لاسمين ناياپ و لاسمين نيب تاناحتما جياتن و يشزومآ ياهتيلاعف ماجنا ،سالك رد تيلاعف و روضح نازيم ساسا رب سرد ره رد وجشناد تفرشيپ يبايزرا هدام

.تسا يمازلا يرظن سرد ره يارب لاسمين ناياپ يبتك ناحتما يرازگرب : هرصبت .تسا سرد نآ رد وجشناد يبايزرا عجرم سرد ره داتسا و دريگ

)اه همان نييآ زا( 21 ظفح و يا هفرح و يمالسا قالخا تياعر  هدام 211  :دوشيم ماجنا ريز دراوم هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو رد وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا

هلوحم روما ماجنا رد تيلوئسم ساسحا و تقد  213  .تقو مامت و بترم روضح  212  .طوبرم دحاو نانكراك و نيعجارم و ناراميب اب هطبار نسح و ييوجشناد نوئش

بسك و اهدحاو يناياپ تاناحتما رد تكرش  215  .هصرعرد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو زا وجشناد يريگ هرهب و تراهم شيازفا  214  .طوبرم دحاو طباوض قبط

.مزال هرمن

)اه همان نييآ زا( 22 نيب يددع تروص هب سرد ره رد وجشناد تارمن و دوش يم نييعت هرمن تروص هب هدام 21  و 20  هدام رد جردنم دافم ساسا رب ،وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا هجيتن

.ددرگيم صخشم تسيب ات رفص

)اه همان نييآ زا( 23 رد ،دوش دودرم يرابجا سورد زا كي ره رد هك ييوجشناد .دشاب يم هدام 12  هصرع رد يزومآراك و يزومآراك و 10  يهاگشيامزآ و يرظن سرد رهرد يلوبق هرمن لقادح

لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . تسا نآ راركت هب مزلم ،تصرف نيلوا

ار يرگيد سرد ،بوصم همانرب رد يرايتخا سورد لودج زا دناوت يم سرد نآ ياج هب ،دوش دودرم يرايتخا سرد كي رد ييوجشناد رگا  1  هرصبت .دوشيم روظنم

2  هرصبت .دوشيم روظنم لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . دنك باختنا

هجوت اب و يلمع و يرظن تمسق ود لدعم ،دنوش يم بوسحم سرد كي هك يلمع – يرظن سورد هرمن اما ،دنراد لقتسم هرمن يلمع و يرظن سورد زا كي ره –

ود ره دشاب هديسر 10  هب لدعم دنچ ره ،دشاب رتمك 8  زا اهنآ زا يكي اي و دسرن 10  هب يلمع و يرظن تمسق ود لدعم هك يتروص رد . تسا مادك ره بيارض هب

.دوش راركت اًددجم دياب تمسق

)اه همان نييآ زا( 24 هورگ دييأت و داتسا صيخشت هب هك يتروص رد دنوش يم هئارا هژورپ اب مأوت ،بوصم يشزومآ همانرب رد هك يسورد و هصرع رد يزومآراك هرمن ،ييانثتسا دراوم رد هدام

ليدبت يعطق هرمن هب دعب لاسمين ناياپ ات رثكادح دياب مامتان هرمن .ددرگ يم يقلت مامتان ،دشابن رسيم يليصحت لاسمين كي لوط رد اهنآ ليمكت ،طوبرم يشزومآ

.تسا هدومن ذخا ار دحاو وجشناد هك دوب دهاوخ يلاسمين رد مامتان هرمن تبث تسا يهيدب . ددرگ

)اه همان نييآ زا( 25 هرصبت .ديامن ميلست طوبرم دحاو اي هدكشناد شزومآ هرادا هب سرد نآ ناحتما يرازگرب زا سپ زور هدام 10  فرظ رثكادح ار سرد ره يياهن هرمن شرازگ تسا فظوم داتسا

تروص مزال يگديسر ات دنك مالعا هدكشناد شزومآ هب ًابتك ار دوخ تاضارتعا جياتن مالعا زا سپ زور 3  ات رثكادح دناوت يم وجشناد ،شزومآ طسوت هرمن مالعا زا سپ :

.دريذپ

)اه همان نييآ زا( 26 زا دعب و لاسمين ره ناحتما نيرخآ يرازگرب زا سپ هتفه ود ات رثكادح ار نايوجشناد تارمن تسا فظوم هاگشناد ره رد طبريذ دحاو اي هدكشناد ره شزومآ هرادا هدام

لباق ريغ هاگشناد لك شزومآ هب مالعا زا سپ هرمن : هرصبت .ديامن ميلست هاگشناد لك شزومآ هب ،يلامتحا تاهابتشا عفر و نايوجشناد تاضارتعا هب يگديسر

.تسا رييغت

)اه همان نييآ زا( 27 لك نيگنايم ،زين يليصحت هرود ناياپ رد و هبساحم لاسمين نآ ناياپ ات وا تارمن لك نيگنايم و لاسمين نآ رد وجشناد تارمن نيگنايم ،يليصحت لاسمين ره ناياپ رد هدام

عومجم و دوشيم برض سرد نآ هرمن رد سرد ره ياهدحاو دادعت ،تارمن نيگنايم هبساحم يارب  1  هرصبت .دوشيم تبث يو همانراك رد و هبساحم وجشناد تارمن

لاسمين ناونع هب ،يناتسبات هرود  2  هرصبت .دوشيم ميسقت تسا هتشاد تفايرد يدودرم اي يلوبق هرمن اهنآ يارب وجشناد هك يياهدحاو لك دادعت رب اهبرض لصاح

.دوشيم بوسحم وجشناد لك نيگنايم هبساحم رد اهنت ،دنارذگيم يناتسبات هرود رد وجشناد هك يسورد تارمن .دوش يمن بوسحم يليصحت

)اه همان نييآ زا( 28 .دوب دهاوخ طورشم تروص هب ،دعب لاسمين رد وجشناد يسيون مان ،تروص نيا ريغ رد ،دشاب هدام 12  زا رتمك ديابن يليصحت لاسمين چيه رد وجشناد تارمن نيگنايم

وزج لاسمين نآ ، دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود يارب و دحاو 12  زا رتمك هنازور ةرود يارب هاگشناد طسوت هدش هئارا ياهدحاو دادعت هك يدراوم رد : 1  هرصبت

تالكشم تلع هب هك يدراوم رد . دش دهاوخ هبساحم يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم رسك تروص رد نكيلو دش دهاوخن بوسحم وجشناد يليصحت تاونس

رسك تروص رد و بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لاسمين نآ ،دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود رد و ،دحاو 12  زا رتمك اهدحاو دادعت هنازور هرود رد ،وجشناد

ًابتك وا ءايلوا و يو هب راب ره ار وجشناد ندوب طورشم عوضوم تسا فظوم هاگشناد ره : 2  هرصبت .دش دهاوخ هبساحم زين يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم

يعنام ،رما نيا زا وجشناد يعالطا يب راهظا اي و هاگشناد فرط زا يو هب راطخا رد روصق فصو نيا اب . ديامن طبض وجشناد هدنورپ رد ار نآ زا هخسن كي و دهد عالطا

.دوب دهاوخن تاررقم يارجا رد

)اه همان نييآ زا( 29 دحاو هدام 12  زا شيب و هنازور هرود رد يسرد دحاو 14  زا شيب باختنا هصرعرد يزومآراك زا لبق لاسمين رد يتح دنك يم يسيون مان طورشم تروصب هك ييوجشناد

هئارا ،وجشناد يليصحت قباوس و هدنام يقاب دحاو دادعت هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد ،ييانثتسا دراوم رد :هرصبت .درادن ار هنابش هرود رد يسرد

هرود رد يسرد دحاو تسيب زا شيب دادعت نيا تروص ره رد . تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب 29  هدام لومشم يوجشناد هب ررقم دح زا رتشيب دحاو

.دشاب ديابن هنابش هرود رد يسرد دحاو 18  و هنازور

)اه همان نييآ زا( 30 هس رد هتسويپ يسانشراك و بوانتم اي يلاوتم زا معا ،يليصحت لاسمين ود رد هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد وجشناد تارمن نيگنايم هك يتروصرد هدام

.دوشيم مورحم ليصحت همادا زا ،دشاب هك هرود زا يا هلحرم ره رد دشاب 12  زا رتمك ،بوانتم لاسمين راهچ اي يلاوتم لاسمين

)اه همان نييآ زا( 31 نآ رد ليصحت ةمادا هب ليامت هك ييوجشناد اي و دوش يم مورحم هتسويپ يسانشراك هرود رد ليصحت همادا زا ،دح زا شيب ندش طورشم ظاحل هب هك ييوجشناد هدام

هرود رد ،طوبرم طباوض رياس تياعر اب و رت نيياپ عطقم رد دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم و نيناوق قباطم اهدحاو قيبطت زا سپ دناوتيم ،درادن ار عطقم

شريذپ ذخا زا سپ دناوتيم وجشناد دشابن رياد هاگشناد نآ رد وجشناد ةتشر رت نيياپ عطقم هك يتروص رد : 1  هرصبت .دوش ليصحتلا غراف دوخ يليصحت ةتشر ينادراك

رداص دصقم هاگشناد طسوت وجشناد يليصحت كردم .دوش ليصحتلا غراف و هداد ليصحت همادا تسا رياد نآ رد طوبرم هتشر ينادراك عطقم هك يرگيد هاگشناد زا

هب ،طوبرم يشزومآ هورگ رظن اب دناوت يم وجشناد ،دشاب هتشادن رياد و بوصم همانرب ،رت نيياپ عطقم رد وجشناد يليصحت هتشر هك يتروص رد : 2  هرصبت .دوشيم

هتشر همانرب اب اهدحاو قيبطت زا سپ و دهد هتشر رييغت رگيد هاگشناد اي هاگشناد نآ رد ،رت نيياپ عطقم رد ،دوخ يليصحت هتشر هب كيدزن دوجوم ياه هتشر زا يكي

رب ،دوبمك سورد نييعتو اهدحاو قيبطت هك تسا يهيدب . دوش ليصحتلا غراف ديدج هتشر ينادراك عطقم رد ،دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم قباطم ديدج

.دشاب يم لاسمين كي رگيد هاگشناد زا شريذپ ذخا تهج زاجم تصرف رثكادح . تسا هدنريذپ هاگشناد يشزومآ هورگ هدهع

)اه همان نييآ زا( 32 يارب دناوت يم ،تسا هدرپس ليصحت نارود رد هك يتادهعت وغل اي ماجنا تروص رد ،دوش يم مورحم ليصحت همادا زا دح زا شيب ندش طورشم ليلدب هك ييوجشناد هدام

يم هدنريذپ هاگشناد . دهد ليصحت همادا دوخ هقالع دروم هتشر رد يلوبق تروص رد و دنك تكرش يرسارس نومزآ رد ،دوخ يلبق هتشر زا ريغ هب ددجم ليصحت

.دريذپب ار اهنآ مامت اي يضعب همان نييآ نيا طباوض قبط و هداد قيبطت ديدج هتشر همانرب اب ،تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك ار يياهدحاو ،دناوت

)اه همان نييآ زا( 33 يسانشراك هرود رد و لاسمين كي يارب رثكادح هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كي ره رد ،يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ دناوت يم وجشناد هدام

يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كيره رد دنناوت يم هنابش هرود نايوجشناد . دنك هدافتسا يليصحت يصخرم زا بوانتم اي يلاوتم لاسمين ود يارب هتسويپ

1  هرصبت .دننك هدافتسا يليصحت يصخرم زا ،بوانتم اي يلاوتم لاسمين 3  يارب رثكادح هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاسمين ود يارب رثكادح هتسويپان

زاجم تدم رثكادح وزج ،يليصحت يصخرم تدم  2  هرصبت .دشاب يم هاگشناد يشزومآ ياروش اب يليصحت لاسمين نيلوا رد وجشناد يليصحت يصخرم اب تقفاوم

.دوشيم بوسحم هرود ره رد وجشناد ليصحت

)اه همان نييآ زا( 34 .ددرگ ميلست هاگشناد شزومآ هرادا هب وجشناد طسوت ،لاسمين ره يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح ،يبتك تروص هب دياب يليصحت يصخرم ياضاقت هدام

هاگشناد شزومآ هرادا  2  هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب يريگ ميمصت ،دوش هئارا ررقم نامز زا جراخ يليصحت يصخرم ياضاقت هچنانچ : 1  هرصبت

:3  هرصبت .ديامن غالبا يو هب ًابتك ار وجشناد تساوخرد اب تقفاوم مدع اي تقفاوم يسيون مان تلهم مامتا زا لبق طبريذ هدكشناد زا رظن بسك زا سپ تسا فظوم

.دشاب يم وجشناد هدهع رب يليصحت يصخرم زا يشان بقاوع

)اه همان نييآ زا( 35 باستحا نودب ،نامياز يصخرم لاسمين كي زا تاررقم و طباوض رياس تياعر اب دنناوت يم يكشزپ مولع ياه هتشر هيلك رد ليصحت هب لغاش رادراب نز نايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا يليصحت تاونس رد

)اه همان نييآ زا( 36 يصخرم لاسمين كي رثكادح زا دنناوت يم دشاب هديسر هاگشناد يشزومآ ياروش و يكشزپ ياروش دييأت هب اهنآ هجوم يكشزپ رذع و يهاوگ هك ينايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 37 هئارا اب دناوت يم ،دوش يم مازعا روشك زا جراخ هب هارمه ناونع هب هيسروب نايوجشناد زا يكي رسمه اي ،تلود نانكراك زا يكي رسمه ناونع هب هك ييوجشناد هدام

يصخرم زا زين رگيد لاس 4  ات ليصحت هرود لوط رد زاجم يصخرم نازيم زا هدافتسا رب هوالع ،هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت و صيخشت هب و رسمه تيرومأم مكح

.ددرگ دنم هرهب ،تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 38 زاجم وجشناد نيا . ديامن ميلست هدكشناد اي هاگشناد شزومآ هرادا هب ًاصخش ار دوخ فارصنا تساوخرد دياب دشاب هتشاد ليصحت زا فارصنا هب ليامت هك ييوجشناد هدام

يم رداص يو ليصحت زا فارصنا مكح تلهم نيا ياضقنا زا سپ دريگب سپ ار دوخ فارصنا ياضاقت لاسمين نامه ناياپ زا لبق هامكي ات رثكادح راب كي يارب طقف تسا

هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كردم دهاوخب هچنانچ ليصحت زا فرصنم يوجشناد : هرصبت .درادن ار هتشر نآ رد ليصحت همادا قح نآ زا سپ و دوش

.ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك

)اه همان نييآ زا( 39 .تسا يليصحت عطقم نامه و هتشر نامه رد رگيد هاگشناد هب هاگشناد كي زا وجشناد ليصحت لحم رييغت ينعم هب لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 40 تاررقم رظن زا ءادبم هاگشناد رد يضاقتم ليصحت همادا  هدام 401  :تسا ريز طيارش همه نتشاد هب طونم دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب وجشناد لاقتنا

وجشناد هدناميقاب ياهدحاو  403  .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يشزومآ هرود زا لاسمين كي لقادح يضاقتم  402  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ

ليصحت لحم لاقتنا :هرصبت .دشاب 12  لقادح ،يضاقتم هدش هدنارذگ سورد تارمن نيگنايم  404  .دشاب هرود ياهدحاو لك فصن لقادح ،دصقم هاگشناد يارب

.تسا ريذپ ناكما ،طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و 40  هدام طيارش تياعر اب دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياه هاگتسد هب هك ينايوجشناد

)اه همان نييآ زا( 41 هب يو هك يروط هب وجشناد هداوناخ تسرپرس ندش لولعم اي توف ،تداهش  هدام 411  :ريز دراوم رد زج تسا عونمم نارهت ياه هاگشناد زا كي ره هب وجشناد لاقتنا

يلاع ياروش صيخشت هب هك يوحن هب ،وجشناد رثوم تيلولعم اي جالعلا بعص يراميب  412  .دوش هتخانش هداوناخ ليفك ناونع هب ،ينوناق عجارم صيخشت

عجارم دييأت هب دشاب نارهت رد رهوش لاغتشا اي ليصحت لحم هك رتخد يوجشناد يمئاد و يمسر جاودزا 413  .دشابن لقتسم روط هب يگدنز همادا هب رداق يكشزپ

هئارا تلود يناميپ اي يمسر نادنمراك يارب  2  هرصبت .دشاب هتفرگ تروص هاگشناد رد وجشناد يلوبق زا دعب دياب هدام نيا رد روكذم دراوم زا كي ره  1  هرصبت .طبريذ

هرصبت .دشاب هديسر يماظتنا يورين اي ينوناق عجارم دييأت هب دياب نارهت رد وا تنوكس و لاغتشا يهاوگ تسا دازآ رسمه لغش رگا و تسا يرورض لاغتشا مكح

لحم ناتسرهش رد رتخد يليصحت هتشر رگا ،دشاب وجشناد ناتسرهش رد زين وا رسمه و دشاب نارهت رد رتخد يوجشناد ليصحت لحم هچنانچ ييانثتسا دراوم رد  3

.دسرب زين دصقم هاگشناد دييأت هب دياب روكذم دراوم زا كي ره تحص  4  هرصبت .دوش لقتنم نارهت هب دناوتيم وا رسمه ،دشابن دوجوم رسمه ليصحت

)اه همان نييآ زا( 42 هب يتلود ريغ ياه هاگشناد زا و هنابش و هنازور زا معا يروضح ياه هاگشناد هب ) رون مايپ ( يروضح ريغ ياه هاگشناد زا و هنازور هب هنابش ياه هرود زا لاقتنا هدام

تأيه ياضعا نادنزرف لاقتنا : 1  هرصبت .تسا عنامالب ،طوبرم طباوض تياعر و دصقم و ءادبم تقفاوم اب نآ سكع هب لاقتنا يلو تسا عونمم يتلود ياه هاگشناد

شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هب روشك زا جراخ رد ليصحت هب لغاش يناريا نايوجشناد لاقتنا : 2  هرصبت .دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات يملع

.دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات روشك لخاد يلاع

)اه همان نييآ زا( 43 ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا لبق هتفه هدام 6  لقادح ،دروم ركذ اب ًابتك ار دوخ لاقتنا تساوخرد دياب لاقتنا يضاقتم يوجشناد

.ديامن

)اه همان نييآ زا( 44 هب وا تارمن زير و وجشناد تساوخرد هارمه ار دوخ تقفاوم ،هتفه كي فرظ رثكادح تسا فظوم ،طيارش دجاو يضاقتم لاقتنا اب تقفاوم تروص رد ءادبم هاگشناد هدام

تروص رد : هرصبت .ديامن مالعا ءادبم هاگشناد هب ار دوخ رظن يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح تسا فلكم دصقم هاگشناد و دراد لاسرا دصقم هاگشناد

.دوش يم عطق ءادبم هاگشناد اب وجشناد طابترا و لاسرا دصقم هاگشناد هب ءادبم هاگشناد زا وجشناد قباوس هيلك ،لاقتنا اب تقفاوم

)اه همان نييآ زا( 45 10 هدام  زا رتشيب و 12  زا رتمك اهنآ هرمن هك يياهدحاو نتفريذپ و دوش يم هتفريذپ تسا رتالاب اي و 12  اهنآ تارمن هك وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو ،لاقتنا تروص رد

هدناميقاب ياهدحاو ندنارذگ ناكما يو هك تسا زاجم يدودح رد يلاقتنا يوجشناد يسرد ياهدحاو شريذپ مدع لاح ره رد . تسا دصقم هاگشناد هدهع رب تسا

يلاقتنا يوجشناد يشزومآ قباوس و يدر اي و يلوبق زا معا ءادبم هاگشناد رد وجشناد يسرد تارمن مامت : هرصبت .دشاب هتشاد ليصحت زاجم تدم لوط رد ار دوخ

.دوشيم بوسحم وا لك نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد ًانيع ،يطورشم ظاحل زا

)اه همان نييآ زا( 46 هدش ذخا ياهدحاو عومجم و وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو دادعت كردم نآ رد و دوش يم رداص دصقم هاگشناد طسوت يلاقتنا يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

.دوشيم ديق وجشناد يليصحت قباوس و اهنآ تارمن نيگنايم ركذ اب ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد رد

)اه همان نييآ زا( 47 .تسا زاجم راب كي طقف ،عطقم ره رد ليصحت تدم لوط رد وجشناد لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 48 عنامالب رابكي يارب ليصحت تدم لوط رد ريز طيارش زارحا تروص رد و لاسمين كي لقادح ندنارذگ زا سپ ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد تقفاوم اب وجشناد ود يياجباج هدام

دياب وجشناد ود ره ليصحت هب دورو لاس  482  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ تاررقم رظن زا ءادبم ياههاگشناد رد وجشناد ود ره ليصحت همادا  481  .تسا

ينايوجشناد يياجباج يارب  1  هرصبت .دنشاب هدنارذگ ار هرود ياهدحاو زا دصرد هاجنپ زا شيب ديابن يياجباج يضاقتم يوجشناد ود ره تروص ره رد و دشاب ناسكي

ناگدش هتفريذپ يياجباج : 2  هرصبت .تسا يمازلا روكذم طيارش رب هوالع طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم بسك ،دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك

3  هرصبت .تسا عنامالب لصف نيا دافم تياعر اب ءادبم هاگشناد رد يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ ،تساوخرد هئارا اب يليصحت لاس ره رد يرسارس نومزآ

.دوشيم رداص دصقم هاگشناد طسوت ،دنا هدش اجباج هك ينايوجشناد ليصحت زا تغارف كردم

)اه همان نييآ زا( 49 هام ريت ناياپ يلا مهدزناپ هلصاف رد و هدومن ليمكت و تفايرد دوخ ليصحت لحم هاگشناد زا ار يياجباج هب طوبرم مرف هخسن ود يتسياب يياجباج يضاقتم يوجشناد هدام

2  هرصبت .دنك باختنا دصقم ناونع هب ار هاگشناد كي دناوت يم اًرصحنم يياجباج يضاقتم يوجشناد  1  هرصبت . دنك ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هب لاس ره

.دش دهاوخن هتفريذپ دنا هدش اجباج اي لقتنم رابكيً  البق هك ينايوجشناد يياجباج ياضاقت

)اه همان نييآ زا( 50 حرش هارمه هب ار هدش دييأت ياهاضاقت زا هخسن كي دروم بسح و مادقا هديسر ياهاضاقت يسررب هب تبسن هدش نييعت تلهم ياضقنا زا سپ اههاگشناد هدام

يتسياب يياجباج ياضاقت و تفرگ دهاوخ تروص لاس رد راب كي اًرصحنم يياجباج : هرصبت .دنراد يم لاسرا دصقم هاگشناد هب دنا هدنارذگ نايضاقتم هك يياهدحاو

.دشاب هديسر دصقم هاگشناد هب هام دادرم ناياپ ات رثكادح

)اه همان نييآ زا( 51 جياتن و دريگ يم رارق يسررب دروم دصقم هاگشناد رد اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش رد هديسر ياضاقت يليصحت لاس ره هام رويرهش يادتبا زا هدام

عفنيذ نايوجشناد هب قيرط نآ زا و ءادبم هاگشناد هب دصقم هاگشناد يشزومآ نواعم طسوت ،يهاگشناد ميوقت ساسا رب يسيون مان عورش زا لبق هذختم تاميمصت

ارجالا مزال نيفرط يارب و يعطق تسا يرما اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش بيوصت زا سپ يضاقتم نايوجشناد يياجباج : هرصبت .ددرگ يم مالعا

.تسا

)اه همان نييآ زا( 52 لحم ،نامهيم يوجشناد ناونع هب دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب دناوت يم دشاب دوخ ليصحت لحم رييغت هب ريزگان تقوم روط هب وجشناد هك يدراوم رد هدام

زا و يروضح ريغ هب يروضح ياه هاگشناد زا و هنابش هب هنازور ياه هرود زا ينامهيم : هرصبت .دهد رييغت نيعم تدم يارب تقوم روط هب ار دوخ ليصحت

.تسا عونمم سكعرب و يتلود ريغ هب يتلود ياههاگشناد

)اه همان نييآ زا( 53 .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يليصحت لاسمين كي لقادح وجشناد هك تسا نيا رب طورشم هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم هدام

)اه همان نييآ زا( 54 دحاو هدام 10  زا رتمك روكذم يسرد ياهدحاو دادعت هكنآ طرش هب ،دصقم و ءادبم هاگشناد تقفاوم اب سرد دنچ اي كي ندنارذگ يارب هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم

.تسا عنامالب ،دوشن رتشيب دحاو تسيب زا و رتمك دحاو 12  زا لاسمين نآ رد دصقم و ءادبم هاگشناد رد وجشناد هدش ذخا يسرد ياهدحاو عمج و دشاب

)اه همان نييآ زا( 55 روط هب ،هاگشناد كي رد ،هتسويپ يسانشراك هرود رد لاسمين ود و هتسويپان يسانشراك اي و ينادراك هرود رد لاسمين كي رثكادح دناوت يم هتشر ره رد وجشناد ره هدام

هاگشناد دنچ اي كي رد سرد كت تروصب هچ و ،تقو مامت تروصب هچ ،نامهيم تروص هب وجشناد هك يياهدحاو لاحره رد . دنك ليصحت نامهيم تروص هب ،تقو مامت

هورگ عالطا اب دياب تقو مامت تروص هب هچ و سرد كت تروص هب هچ وجشناد دحاو باختنا : هرصبت .دنك زواجت هرود ياهدحاو لك دصرد 40  زا ديابن ،تسا هدنارذگ

.دشاب دصقم هاگشناد طيارش قبط و ءادبم هاگشناد رد طوبرم يشزومآ

)اه همان نييآ زا( 56 و لاسمين نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و دوش يم تبث ءادبم هاگشناد رد وا همانراك رد ًانيع ،دنارذگ يم هاگشناد دنچ اي كي رد نامهيم يوجشناد هك يياهدحاو هدام

رتمك هرمن اب دصقم هاگشناد رد وجشناد هك ار يياهدحاو و دشاب يم 12  دصقم هاگشناد رد نامهيم يوجشناد يلوبق هرمن لقادح .دش دهاوخ روظنم وا لك نيگنايم

.دنارذگب اًددجم دياب تسا هدنارذگ 12  زا

)اه همان نييآ زا( 57 .دوش يم رداص ءادبم هاگشناد طسوت نامهيم يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

)اه همان نييآ زا( 58 رييغت رگيد هتشر هب يا هتشر زا طبريذ هاگشناد تقفاوم و ريز طيارش نتشاد اب دناوت يم هتسويپ يسانشراك و ينادراك عطقم رد ليصحت نارود لوط رد وجشناد هدام

ار هرود ياهدحاو مود كي رثكادح و مشش كي لقادح  582  .دشاب عنامالب يشزومآ تاررقم رظن زا يلبق هتشر رد يضاقتم ليصحت همادا  581  :دهد هتشر

لاس نامه رد اضاقت دروم هتشر و هيمهس رد هدش هتفريذپ درف نيرت نيياپ نومزآ هرمن زا هاگشناد هب دورو لاس رد يضاقتم يدورو نومزآ هرمن  583  .دشاب هدنارذگ

1  هرصبت .دشاب هتشاد ار ديدج هتشر رد زايندروم يسرد ياهدحاو ندنارذگ ناكما ،ليصحت زاجم تدم رثكادح هب هجوت اب – 584  .دشابن رتمك دصقم هاگشناد رد

نيا طيارش هيلك تياعر اب ،دنراد دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك ينايوجشناد هتشر رييغت 2  هرصبت .تسا عونمم هتسويپان يسانشراك عطقم رد هتشر رييغت

،تسا هدش ينيب شيپ يصاخ طيارش اهنآ شنيزگ طباوض رد هك يياه هتشر هب هتشر رييغت  3  هرصبت .تسا ريذپ ناكما طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و هدام

.دهد هتشر رييغت دناوتيم راب كي اهنت دوخ ليصحت لوط رد وجشناد  4  هرصبت .تسا طوبرم طيارش زارحا هب لوكوم

)اه همان نييآ زا( 59 .تسا ريذپ ناكما رت نيياپ عطقم هب رتالاب عطقم زا طقف تروص نيا ريغرد ،دريگ يم تروص حطس مه عطاقم رد هتشر رييغت هدام

)اه همان نييآ زا( 60 تشگزاب هزاجا وجشناد ،مان تبث زا سپ . ديامن دحاو باختنا و مان تبث ديدج هتشر رد تصرف نيلوا رد تسا فظوم وجشناد ،هتشر رييغت ياضاقت اب تقفاوم تروص رد هدام

.درادن ار يلبق هتشر هب

يم بلس هرود ناياپ ات هتشر رييغت قح و دوشيم يقلت هتشر رييغت زا فارصنا هلزنم هب نيعم تقو رد ديدج هتشر رد مان تبث هب وجشناد ندركن مادقا  1  هرصبت

.دوش

.دشاب يم يلبق هتشر تاررقم عبات ديدج هتشر رد مان تبث زا لبق ات وجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 61 لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت :هرصبت .تسا عنامالب لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت ،دشاب هتشر رييغت طيارش نينچمه و لاقتنا طيارش ياراد نامزمه وجشناد هك يتروص رد هدام

.تسا عنامالب ،لاقتنا و هتشر رييغت طيارش نتشاد تروص رد سكع رب و يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو هب يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو زا

)اه همان نييآ زا( 62 هب هك دوش يم هتفريذپ يو زا يسورد طقف و دوش يم يزاسلداعم و يسررب ديدج هتشر يشزومآ هورگ رد تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك يسورد هدام

.دشابن رتمك 12  زا زين سورد نآ زا كي ره هرمن و دشاب هتشاد يياوتحم كارتشا دصرد 80  لقادح ،ديدج هتشر سورداب ،يشزومآ هورگ صيخشت

رد باستحا نودب هدشن هتفريذپ سورد تارمن يلو ،دوش يم روظنم لك نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و تبث وجشناد همانراك رد هدش هتفريذپ سورد  1  هرصبت

،هاگشناد يشزومآ ياروش ميمصت اب دشاب 12  زا رتمك وا هدشن هتفريذپ ياهدحاو لك نيگنايم هچنانچ تروص نيا رد. دنام يم يقاب وجشناد همانراك رد نيگنايم

.دوشيم روظنم ديدج هتشر رد وجشناد يارب ،يطورشم لاسمين كي ناونع هب اًعمج

ليصحت زاجم تدم لوط رد ار ديدج هتشر زاين دروم ياهدحاو ندنارذگ ناكما هك دشاب يدح رد ،وجشناد هدشن هتفريذپ سورد ياهدحاو دادعت هك يتروص رد  2  هرصبت

.دوشيمن تقفاوم وا هتشر رييغت ياضاقت اب ،دنك بلس يو زا

)اه همان نييآ زا( 63 ميلست دوخ ليصحت لحم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا شيپ هتفه هدام 6  لقادح مزال كرادم اب هارمه ار دوخ تساوخرد دياب هتشر رييغت يضاقتم

.ديامن

09:29  93/11/26  : راشتنا خيرات
32  : ربخ ديدزاب دادعت

هقيقد 9  و تعاس 3  : هعلاطم نامز

هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود يشزومآ همان نييآ

.

 {faces}



:نوناق نتم:نوناق ناونع

)اه همان نييآ زا( 23/3/1383بيوصت خيرات  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم

مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمششو تسيب رد هرصبت 81  و هدام 69  رد هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ

و اههاگشناد دراو دعب هب خيرات نيا زا هك ينايوجشناد زا هتسد نآ يارب 138384  يليصحت لاس يادتبا زا همان نييآ نيا .ديسر بيوصت هب 23/3/1383  خروم يكشزپ

اب رياغم ياه همانشخب و همان نييآ هيلك دعب هب خيرات نيا زا و تسا ارجالا مزال ،دنوش يم يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو هعبات يلاع شزومآ تاسسؤم

.دوش يم وغل ،همان نييآ نيا لومشم نايوجشناد يارب نآ

يسانشراك و ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ دروم رد 1383 23/3/1383  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب رد هرداص يار

.دوش غالبا يرجم ياهدحاو هب ،تسا حيحص هتسويپان و هتسويپ

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش سيير و يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ريزو نايكشزپ دوعسم رتكد

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

)اه همان نييآ زا( دعبهمدقم 23/3/83  خروم ،يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم هتسويپان و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم يشزومآ همان نييآ

هناخريبد يشزومآ تاررقم و اه همان نييآ ريسفت و نيودت هتيمك هلاسكي ددعتم تاسلج رد يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد زا هدرتسگ يهاوخرظن زا

فلتخم ياه هرصبت و داوم زا ماهبا عفر تهج رد نكمم شالت رثكادح يرگنزاب نيا رد و تفرگ رارق رظن ديدجت و يرگنزاب دروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش

دروم همان نييآ نيا دافم هيلك ددرگ يم هيصوت تارييغت مجح هب هجوت اب . تسا هتفرگ تروص اههاگشناد تبثم و هدنزاس تارظن يمامت زا هدافتسا نينچمه و نآ

نايوجشناد قوقح عييضت زا تاررقم قيقد يارجا نمض ات ،دريگرارق اه هدكشناد و اههاگشناد شزومآ تارادا مرتحم نيلوئسم و ناسانشراك هژيو تيانع و هجوت

خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش مهدجيه و مهدراهچ ،مهد تاسلج هبوصم قباطم همان نييآ 10  هدام دافم تساركذ هب مزال . ديآ لمع هب يريگولج

زا كي ره تهج و دشابيم هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم رد يسرد ياهدحاو رثكادح و لقادح صوصخ رد 11/3/1382  و 15/2/1380 ،  30/7/1379

همانرب تسا هدشن غالبا ،هدش يرگنزاب ديدج همانرب هك ينامز ات اذل . تسا ارجالا مزال هطوبرم هتشر يشزومآ همانرب يرگنزاب زا سپ روكذم عطاقم رد اه هتشر

يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد يشزومآ نالوئسم هناميمص يراكمه زا تسا مزال همتاخ رد . تسا يقاب دوخ توق هب يلبق ياهدحاو فقس و يلبق

،ددعتم تاسلج رد تكرش اب هك هناخريبد نيا ناسانشراك و يشزومآ تاررقم و اه همان نيئآ ريسفت و نيودت هتيمك ياضعا زا زين و هدنزاس و ديفم تارظن لاسرا رد

.ميامن ينادردق و ركشت دنداد يراي همان نييآ يرگنزاب رد ار هناخريبد نيا

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

:فيراعت

اه همان نييآ كفنيال زج و دشاب يم دانتسا دروم طوبرم عطقم بسح و هدش هتفريذپ ناسكي تروص هب يليصحت فلتخم عطاقم هيلك ياه همان نييآ رد ريز فيراعت

.تسين زاجم نآ اب رياغم ريسفت و رييغت عون ره و هدوب

: يكشزپ مولع هاگشناد

ماجنا هب ،تسا يكشزپ هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ تسا يا هسسؤم

هدكشناد زا يكشزپ مولع هاگشناد ره .ديامنيم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ

: يكشزپ مولع هدكشناد .دوش يم ليكشت رگيد هدكشناد ود لقادح و يكشزپ

هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك تسا يلقتسم يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ هسسؤم يكشزپ مولع هدكشناد

.ديامن يم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ ماجنا هب ،تسا يكشزپ

: هدكشناد

.تشادهب هدكشناد و يكشزپنادند هدكشناد ،يكشزپ هدكشناد دننام .دوش يم ليكشت يشزومآ هورگ هس لقادح زا هك تسا هاگشناد كي زا يدحاو هدكشناد

:يكشزپ هورگ رد هدكشزومآ

هئارا يارب مزال تازيهجت و تاناكما و ددرگ يم ليكشت يكشزپ هورگ ياه هتشر ينادراك حطس رد يشزومآ ياه هورگ عمجت زا هك تسا يلاع شزومآ هسسؤم

.تسا رياد نآ رد يليصحت ياه هتشر شزومآ

: هسسؤم

ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو زا يمسر زوجم اب هك يشهوژپ و يلاع شزومآ زكارم زا كي ره هب هك تسا ماع موهفم كي يلاع شزومآ رد هسسؤم

.ددرگ يم قالطا ،دشاب هدش سيسأت يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

: يشزومآ هورگ

هورگ .يحارج هورگ و يژولويزيف هورگ ،تشادهب هورگ لثم .دشابيم هخاش كي اي و هتشر كي اب طابترا رد ينامرد تامدخ هئارا اي و شهوژپ و شزومآ راد هدهع

: يشيامزآ

كي ره هك دنك يم ميسقت صاخ ياههورگ هب يباختنا ياه هتشر بسحرب ار نابلطواد ،اههاگشناد هب دورو يرسارس تاناحتما رد روشك شزومآ شجنس نامزاس

.دوشيم هديمان يشيامزآ هورگ ،اههورگ نيا زا

: هرود

يم هئارا وجشناد هب نيعم نامز تدم كي رد و صاخ ماظن بوچراچ رد هك هتشر كي رد هتسباو مه هب و مجسنم و گنهامه تسا يسورد هعومجم يليصحت هرود

ريز يليصحت عطاقم رد ناريا يكشزپ مولع يلاع شزومآ ماظن رد يليصحت ياه هرود ،دوش رجنم يهاگشناد موسرم كرادم زا يكي تفايرد هب ماجنارس ات دوش

:دوشيم هئارا

)ملپيد قوف( ينادراك 

هتسويپان و هتسويپ )سناسيل( يسانشراك 

يمومع يارتكد هتسويپان )سناسيل قوف( دشرا يسانشراك 

)يد .چا .يپ (يصصخت يارتكد 

)يرايتسد( ينيلاب صصخت 

صصخت قوف 

:شزومآ هرادا

ماجنا ، دحاو باختنا ،يسيون مان ليبق زا نايوجشناد هب طوبرم يشزومآ روما همه هك تسا هاگشناد اي هدكشناد كي رد يرادا دحاو كي ،شزومآ هرادا زا روظنم

.دراد هدهع رب ار جياتن مالعا و تارمن يروآ عمج ،تاناحتما

: داتسا

.دوشيم هديمان داتسا دراد هدهع رب ار يلمع اي يرظن سورد سيردت تيلوئسم هك يملع تأيه وضع ره

: هتشر

صخشم الماك عوضوم ظاحل زا هك تسا ) رنه و يزرواشك ،يسدنهم ينف ،هياپ مولع ،يناسنا مولع ،يكشزپ مولع( يملع ياه هورگ يعرف بعش زا يكي هتشر

سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد 30  زا ديابن كرتشم سورد زيامتم هتشر ود رد .دماجنا يم صخشم ييآراك كي هب لقادح و هدوب زيامتم تاعوضوم رگيد زا و

.دنك زواجت )يمومع

: شيارگ

30  زا و رتمك اهدحاو لك دصرد 7  زا ديابن هتشر كي زا شيارگ ود رد سورد فالتخا .دوش يم هديمان شيارگ ،دشاب صصخت كي رب رظان هك هتشر كي بعش زا كي ره

.دشاب رتشيب )يمومع سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد

: سورد

هبنج زا و لقتسم و )زاين شيپ( هتسويپ سورد هب رگيدكي اب طابترا رظن زا و )هتشر يصصخت و هياپ( يصاصتخا و يمومع سورد هب ،يوتحم ظاحل زا يهاگشناد سورد

و يزروراك ،يزومآراك يلمع يرظن ،يلمع و يرظن ،يلمع ،يرظن سورد هب ،سيردت و ميلعت هوحن ظاحل زا و يرايتخا و يرابجا سورد هب باختنا موزل مدع اي موزل

.دوشيم ميسقت هصرع رد يزومآراك

: هرصبت

تروص هب هك يسورد . دنراد هناگادج هرمن و هناگادج دك كي ره و دنوش يم سيردت رگيد كي زا لقتسم دنوش يم هتشون يلمع و يرظن تروص هب هك يسورد

.دنراد كرتشم هرمن و كرتشم دك و هدش بوسحم سرد كي دنوشيم هتشون يلمع – يرظن

: يمومع سورد

زين و يمالسا دياقع و فراعم و گنهرف ساسا رب نانآ يگنهرف شنيب و دشر و نايوجشناد يمومع تاعالطا هب نديشخب هعسوت روظنم هب هك تسا يسورد

و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك يليصحت عطاقم رد يكشزپ مولع ياه هتشر يمامت نايوجشناد هيلك يارب سورد نيا .دوش يم هضرع يملع ياهشور اب ييانشآ

:يصاصتخا سورد .تسا يمازلا يمومع يارتكد ياه هرود و هتسويپان

هعسوت ،وجشناد ندومن هدامآ يارب هك تسا يسورد ،هياپ سورد )فلا :دوش يم ميسقت ريز حرش هب هتشر يصصخت سورد و هياپ سورد ،هتسد ود هب سورد نيا

و داجيا روظنم هب ًافرص هك تسا يسورد ،هتشر يصصخت سورد )ب .دوش يم هضرع هتشر يصصخت سورد رتهب كرد و يو يملع شنيب و هينب تيوقت و تاعالطا

.دوش يم سيردت هتشر كي يلمع و يملع ياه يياراك شيازفا

:يناربج سورد

يشزومآ همانرب قباطم و يشزومآ هورگ صيخشت هب ،ررقم يسرد ياهدحاو رب هفاضا تسا فظوم دشاب هدنراذگن لبق عطقم رد ار يسورد وجشناد هك يتروص رد

.دنارذگب يناربج سورد ناونع هب ار سورد نآ طوبرم

: يرابجا سورد

.دشاب يمن ضيوعت لباق رگيد سورد اب و تساهنآ ندنارذگ هب طونم وجشناد ندش ليصحتلا غراف هك تسا يسورد

:يرايتخا سورد

.درك باختنا سورد زا ياه عومجم نايم زا ار اهنآ ناوت يم يشزومآ ياه همانرب و تاررقم هب هجوت اب هك تسا يسورد

:)زاين شيپ( هتسويپ سورد

زاين شيپ دنناوت يمن يرايتخا سورد . دنشاب زاين شيپ دنناوت يم يرابجا اي يناربج سورد .تسا يرورض رگيد سرد كي نتفرگ يارب اهنآ ندنارذگ هك تسا يسورد

.دنشاب

:لقتسم سورد

: يرظن سورد .تسين يرگيد ياهسرد اي سرد ندنارذگ اي باختنا هب طونم اهنآ باختنا هك تسا يسورد

: يلمع سورد .دوشيم هئارا سرد سالك رد هك تسا يسورد

.دوشيم هئارا هدكشناد رد طوبرم ياهشخب اي ينيلاب ياهتراهم زكرم و هاگشيامزآ ،هاگراك رد هك تسا يسورد

: يزومآراك سورد

ياهتراهم شزومآ يارب)ينيلاب ياهتراهم زكرم( هدش يزاس هيبش طيحم رد اي و ) ينامرد تامدخ زكارم ،هاگنامرد ،ناتسراميب( يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:يزروراك سورد .دوش يم هئارا يلمع

.دوشيم هئارا يلمع ياهتراهم رب طلست بسك يارب و يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:هصرع رد يزومآراك سورد

:دورو طيارش .دوشيم هئارا ينامرد يتشادهب تامدخ هئارا هصرع رد يلمع ياهتراهم شزومآ فده اب هك تسا يسورد

)اه همان نييآ زا( 1 : تسا ريز حرش هب هنابش و هنازور ياه هرود زا معا ،هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود هب دورو طيارش هدام

.يدورو نومزآ رد ندش هتفريذپ  11

.يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش طباوض ساسارب ناور و نت تمالس زا يرادروخرب  21

.يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم ربارب ،يلاع شزومآ هب دورو يمومع طيارش نتشاد و روشك يراج تاررقم و نيناوق رظن زا ليصحت هب ندوب زاجم  31

و شزومآ ترازو دييأت دروم ،روشك زا جراخ اي لخاد زا ) ديدج ماظن( يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ اي و ) ميدق ماظن( هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ نتشاد  41

هرود همانيهاوگ نتشاد اي و ) يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم قباطم( يوزوح ياهشزومآ يارب نآ ربارب اي ) هطسوتم شزومآ ديدج ماظن هب هجوت اب( شرورپ

.دشاب هديسر يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو دييأت هب دروم بسح هك هتسويپان يسانشراك هرود هب دورو يارب ينادراك

.دوش يم رداص طبريذ عجارم قيرط زا هك يتاررقم و هفرعت قباطم هيرهش تخادرپ اي ناگيار شزومآ نوناق و طباوض ساسا رب تمدخ دهعت ندرپس  51

هتشر يارب مزال يناور و يمسج تمالس زا روشك شزومآ شجنس نامزاس يرسارس نومزآ هچرتفد رد هدش مالعا طباوض هب هجوت اب وجشناد هچنانچ  1  هرصبت

.درادن ار هدش مالعا هتشر رد ليصحت هزاجا هاگشناد يكشزپ ياروش رظن ساسارب ،دشابن رادروخرب هدش هتفريذپ

لصا هئارا و يليصحت لوا لاسمين ناياپ ات رثكادح و مان تبث نامز رد ديدج ماظن يهاگشناد شيپ اي ميدق ماظن هطسوتم هرود يليصحت هيدييأت هئارا  2  هرصبت

.تسا يمازلا هيلوا مان تبث زا دعب لاس كي ات رثكادح يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ لصا اي هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ

.دنكيمن فاعم صاخ ينوناق تادهعت رگيد ماجنا زا ار ناگتخومآ شناد ،هيرهش تخادرپ  3  هرصبت

تياعر رب هوالع ،طوبرم طباوض ربارب ،ريغتم و تباث تروص ود هب هيرهش تخادرپ ،يليصحت لاسمين ره رد يسيون مان ماگنه هب هنابش نايوجشناد دروم رد  4  هرصبت

.تسا يمازلا طيارش رياس

ريغتم و تباث زا معا هيرهش هنوگره تخادرپ زا ددرگ يفرعم هنابش هرود هب هاگشناد تالكشم ليلد هب و يصخش هدارا نودب هنازور هرود يوجشناد هچنانچ  5  هرصبت

.دوب دهاوخ فاعم

)اه همان نييآ زا( 2 هب دحاو باختنا و يسيون مان يارب دوش يم مالعا هاگشناد اي روشك شزومآ شجنس نامزاس طسوت هك يياه تلهم رد دنفظوم ،يدورو نومزآ ناگدش هتفريذپ هدام

.دش دهاوخ يقلت ليصحت زا فارصنا ،نومزآ جياتن مالعا زا سپ يليصحت لاسمين نيتسخن رد يسيون مان يارب هعجارم مدع .دنيامن هعجارم طبريذ هاگشناد

)اه همان نييآ زا( 3 هعجارم مدع . دنك هعجارم شزومآ هرادا هب دحاو باختنا و ليصحت همادا يارب ،دنك يم مالعا هاگشناد هك ينامز رد يليصحت لاسمين ره رد تسا فظوم وجشناد هدام

.دش دهاوخ جارخا وجشناد و تسا ليصحت كرت هلزنم هب هجوم رذع و عالطا نودب لاسمين كي رد يسيون مان يارب وجشناد

شزومآ هرادا هب بوتكم تروصب لاسمين نامه ناياپ زا لبق هام كي رثكادح ار نآ ليالد دياب دناد يم هجوم ار دوخ ليصحت كرت وجشناد هك يياتثتسا دراوم رد  1  هرصبت

نآ يارب يليصحت يصخرم و بوسحم يو ليصحت زاجم تدم وزج لاسمين نآ ،هاگشناد يشزومآ ياروش طسوت ليصحت كرت ندوب هجوم دييأت تروص رد ،دهد هئارا

.دوش يم رداص لاسمين

ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كرادم دهاوخب هچنانچ ،هدومن ليصحت كرت هك ييوجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 4 هنازور ،يتلود ريغ اي يتلود زا معا هاگشناد دنچ اي كي رد شيارگ كي زا شيب هتشر ره رد و هتشر كي زا شيب رد ليصحت همادا و يسيون مان قح نامز كي رد وجشناد هدام

ياه هتشر زا يكي رد ليصحت همادا زا عوبتم ترازو يشزومآ تاررقم يارجا نسح رب تر اظن هتيمك صيخشت هب ،فلخت تروص رد . تشاد دهاوخن ار هنابش و

ياه هفرعت قباطم ار هدش فذح هتشر هب طوبرم ياه هنيزه هيلك تسا فظوم لاح نيا رد وجشناد و دوش يم مالعا لطاب يو يليصحت قباوس و مورحم يباختنا

.دزادرپب طبريذ هاگشناد هب هدش نييعت

.دنشاب يم دوخ هب طوبرم طباوض و همان نيئآ عبات و ينثتسم هدام نيا لومش زا ) ناشخرد ياهدادعتسا( زاتمم نايوجشناد : هرصبت

)اه همان نييآ زا( 5 مدع اي يلوبق و دوش يم هديجنس سرد نآ ياهدحاو دادعت اب سرد ره شزرا ،يدحاو ماظن رد . تسا يدحاو ماظن رب ينتبم روشك ياههاگشناد مامت رد شزومآ هدام

اي يلمع ،تعاس 17  يرظن تروص هب بيترت هب نآ دافم هك تسا يسرد نازيم اي رادقم ،يسرد دحاو ره . تسا دودحم سرد نامه هب سرد كي رد وجشناد يلوبق

همانرب قبط ،يناتسبات هرود اي يليصحت لاسمين كي لوط رد ،تعاس 51  هصرع رد يزومآراك و يناديم تايلمع اي يزومآراك و يهاگراك ،تعاس 34  يهاگشيامزآ

طسوت ،نآ دحاو اب بسانتم لاسمين كي رد هژورپ يارجا تدم دنتسه هژورپ ياراد هك يياه هتشر دروم رد .دوش يم سيردت يزير همانرب يلاع ياروش بوصم

.دوشيم نييعت طوبرم داتسا

)اه همان نييآ زا( 6 لماش يليصحت لاسمين ره شزومآ تدم تسا يناتسبات هرود كي تاناكما و طيارش نتشاد و ترورض تروص رد و يليصحت لاسمين ود زا بكرم يليصحت لاس ره هدام

.تسا 5  هدام دافم تياعر اب شزومآ هتفه 6  لماش يناتسبات هرود ره و هتفه 17

.دوشيمن بوسحم شزومآ تدم وزج يناتسبات هرود ناياپ اي لاسمين ناياپ تاناحتما تدم لوط  1  هرصبت

هب ،ليبق نيا زا يدراوم و داتسا يراميب ،هتفه 17  لوط رد طوبرم داتسا روضح ناكما مدع ،يعيبط يايالب عوقو لماش ،يرورض و ييانثتسا دراوم رد  2  هرصبت

اي سرد نآ هك ينايوجشناد هيلك تهج هتفه 17  زا رتهاتوك يتدم رد ار يياهسرد اي سرد ناوت يم ،هاگشناد يشزومآ ياروش تقفاوم و طوبرم هدكشناد داهنشيپ

اهسالك هيلك رد تكرش و دوشن رتمك همان نييآ نيا 5  هدام رد ررقم نازيم زا يسرد دحاو ره تاعاس عومجم هكنيا رب طورشم ،دومن سيردت دنا هدرك ذخا ار اهسرد

.تسا يمازلا يسرد دحاو ره تاعاس قباطم

)اه همان نييآ زا( 7 شيپ تياعر اب سورد بيترت : هرصبت .دنيامن ارجا ار يزير همانرب يلاع ياروش بوصم يسرد ياه همانرب دنفظوم يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد مامت هدام

و اههاگشناد هدهع رب عبانم باختنا و سرد كي رد ديدج بلاطم حرط و داوم زير ندرك اج هب اج و سيردت شور ،هرود لوط رد نايوجشناد يليصحت همانرب ميظنت ،اهزاين

.تسا يكشزپ مولع ياه هدكشناد

)اه همان نييآ زا( 8 هب و نييعت ار هتشر اب طبترم يلصا سورد زا يدادعت هطوبرم هورگ صيخشت هب هتشر ره رد يشزومآ همانرب هب هجوت اب دنناوت يم هزيمم تأيه ياراد ياههاگشناد هدام

.دنكن زواجت همان نييآ نيا رد زاجم فقس زا هتشر ره رد هرود لوط و اهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،دنهد هئارا نايوجشناد هب يرايتخا سورد ناونع

)اه همان نييآ زا( 9 ياه هرود رد و تعاس هدام 20  ات يسانشراك ياه هرود زا هتشر ره رد ،هاگشناد و هدكشناد دييأت و يشزومآ هورگ صيخشت هب موزل تروص رد دنناوت يم اه هاگشناد

سرد ره دحاو شيازفا بجوم تعاس شيازفا نيا . دنيازفيب هرود لوط رد ،هتشر سيردت تاعاس هب نيرمت لح ناونع هب تعاس 10  ات هتسويپان يسانشراك و ينادراك

.دوش يمن

)اه همان نييآ زا( 10 هب يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش بوصم ياه همانرب لصف رس ربارب ،يكشزپ هورگ يليصحت ياه هرود زا كي ره ندنارذگ يارب مزال يسرد ياهدحاو دادعت هدام

: تسا ريز حرش

دحاو 68  ات 64  نيب: ينادراك هرود

دحاو 130  : هتسويپ يسانشراك هرود

دحاو 65  : هتسويپان يسانشراك هرود

)اه همان نييآ زا( 11 رد : هدام 1  هرصبت .دنك باختنا دياب ار دحاو 18  رثكادح و 10  لقادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 20  رثكادح و 12  لقادح لاسمين ره رد هنازور هرود يوجشناد ره

24  ات رثكادح دعب لاسمين رد ،هدكشناد تقفاوم و امنهار داتسا رظن اب دناوت يم دشاب 17  لقادح يليصحت لاسمين كي رد وجشناد تارمن لك نيگنايم هك يتروص

زا لبق لاسمين رد  2  هرصبت .دنك باختنا ار يسرد دحاو 20  ات رثكادح دناوت يم دشاب طيارش نيا ياراد هك هنابش هرود يوجشناد . دنك باختنا ار يسرددحاو

هرود رد يباختنا ياهدحاو دادعت  3  هرصبت .تسا فاعم هنابش هرود رد دحاو 10  و هنازور هرود رد دحاو 12  لقادح باختنا طرش تياعر زا وجشناد هصرع رد يزومآراك

.تسا يسرد دحاو شش رثكادح يناتسبات

)اه همان نييآ زا( 12 .دشاب يمن زاجم هصرع رد يزومآراك اب هارمه يسرد دحاو ذخا هدام

هك يتروص رد نينچمه . تسا ريذپ ناكما هصرع رد يزومآراك اب هارمه يمومع سرد كي رثكادح ذخا هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت هب و ترورض تروص رد : 1  هرصبت

اي و هدركن تكرش سرد نآ ناحتما رد نكيل و هتشاد روضح طوبرم ياهسالك رد و هدومن ذخا ار سرد نآً  البق و دشاب هتشاد هدناميقاب يروئت يسرد كي اهنت وجشناد

قيرط زا مرت لوط رد ار نآ ناحتما و ذخا هصرع رد يزومآراك اب هارمه ار سرد نآ دناوت يم طوبرم داتسا دييأت و هاگشناد رظن اب ،دشاب هدركن بسك يلوبق هرمن

.دنارذگب داتسا هب يفرعم

هرمن بسك و طوبرم سالك رد تكرش و سرد نآ ددجم باختنا هب مزلم دعب لاسمين رد تفرگ يدودرم هرمن داتسا هب يفرعم سرد رد وجشناد هچنانچ : 2  هرصبت

.تسا يلوبق

يقاب يسرد دحاو 20  رثكادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 24  رثكادح هنازور هرود يوجشناد هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد هك يدراوم رد : 3  هرصبت

.ديامن باختنا ار اهدحاو نآ هيلك دناوت يم هدكشناد رظن اب دشاب هدشن طورشم لبق لاسمين رد هك يتروص رد دشاب هتشاد

)اه همان نييآ زا( 13 هك يليصحت ياه هتشر همه هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود رد اههاگشناد يدورو يرسارس نومزآ ناگدش هتفريذپ زا هتسد نآ هدام

زاين بسح دنفظوم ،دشاب رتمك ينيعم باصن دح زا ،هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت هب سرد دنچ اي كي رد ،يدورو نومزآ رد اهنآ يناحتما داوم ماخ هرمن

يليصحت لاسمين نيمود اي نيلوا رد ،بوصم همانرب رد جردنم سورد رب هوالع يهاگشناد زاين شيپ سورد ناونع هب دنك يم نييعت هاگشناد نآ هك ار يسورد ،هتشر

و هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش هدهعرب يهاگشناد زاين شيپ سورد سيردت نامز و هئارا هوحن ،داوم زير ،دحاو دادعت ،سرد عون نييعت  1  هرصبت .دننارذگب

هرمن رب لمتشم ،ناگدش هتفريذپ همانراك ،يدورو نومزآ جياتن مالعا زا سپ ،روشك شزومآ شجنس نامزاس  2  هرصبت .تسا يشزومآ ياه هورگ داهنشيپ ساسارب

اه هاگشناد رد ،اهنآ يارجا يگنوگچ و يهاگشناد زاين شيپ سورد هئارا  3  هرصبت .دهد يم رارق طبريذ ياههاگشناد رايتخا رد يناحتما داوم زا كي ره رد ار اهنآ ماخ

عبات و يهاگشناد سورد دننام ،وجشناد تارمن لك نيگنايم و يطورشم و لاسمين ناياپ نيگنايم رد باستحا ،وجشناد همانراك رد تارمن تبث هلمج زا ظاحل ره زا

كي رثكا دح ،دنشاب هدنارذگ ار يهاگشناد زاين شيپ سورد زا دحاو 8  لقادح هك ينايوجشناد ليصحت هرود لوط رثكادح هب  4  هرصبت .تسا يلاع شزومآ تاررقم

.دوش يم هدوزفا يليصحت لاسمين

)اه همان نييآ زا( 14 هب هنابش ياه هرود رد و لاس هدام 6  هنازور هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاس 3  هنازور هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد ليصحت زاجم تدم رثكادح

.دوش يم جارخا طوبرم هاگشناد زا دنارذگب تيقفوم اب ليصحت زاجم تدم رثكادح رد ار هرود ياهدحاو دناوتن وجشناد هك يتروص رد .تسا لاس 7  و لاس 5/3  بيترت

)اه همان نييآ زا( 15 و مهدفهود زا يهاگشيامزآ و يلمع ،مهدفهراهچ زا يرظن سرد ره رد وجشناد تبيغ تاعاس و تسا يمازلا سرد ره هب طوبرم تاسلج مامت رد وجشناد روضح هدام

تاسلج رد تبيغ  1  هرصبت .دوشيم بوسحم رفص سرد نآ رد وجشناد هرمن تروص نيا ريغ رد ،دنك زواجت ديابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدكي زا هصرع رد يزومآراك

تبيغ اب دروخرب هوحن . دوش هتخانش هجوم هطوبرم داتسا صيخشت و دنتسم كرادم هئارا اب هك دوب دهاوخ زاجم يتروص رد ، 15  هدام رد هدش صخشم فقس ات سرد

15  هدام رد هدش نييعت نازيم زا شيب سرد ره رد وجشناد تبيغ هك يتروص رد  2  هرصبت .دوب دهاوخ هدكشناد دييأت اب و داتسا هدهع رب )هجوم ريغ اي هجوم( وجشناد

و هنازور هرود يارب دحاو 12  لقادح تياعر لاح نيا رد .دوش يم فذح سرد نآ ،دوش هداد صيخشت هجوم هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت اب وا تبيغ يلو دشاب

.دوشيم بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لماك لاسمين كي ناونع هب روكذم لاسمين و تسين يمازلا لاسمين ره رد هنابش هرود يارب دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 16 .ددرگ يم سرد نآ فذح بجوم سرد ره ناحتما رد هجوم تبيغ و . تسا سرد نآ ناحتما رد رفص هرمن نتفرگ هلزنم هب سرد ره ناحتما رد هجوم ريغ تبيغ هدام

.تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع رب ناحتما هسلج رد تبيغ ندوب هجوم صيخشت

)اه همان نييآ زا( 17 هدش ذخا سرد ود اي ديامن ذخا رگيد سرد ود رثكادح يليصحت لاسمين عورش زا سپ هتفه ود زا رتمك يتلهم رد طقف ،يليصحت لاسمين ره رد دناوت يم وجشناد هدام

رد تبيغ  1  هرصبت .دنكن زواجت ررقم دح زا يو هدش ذخا ياهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،ديامن اج هب اج رگيد سرد ود اب ار دوخ هدش ذخا سرد ود اي فذح ار دوخ

رد هدش نييعت نازيم( وجشناد زاجم تبيغ رثكادح وزج ،دمآ شيپ تروص رد و تسين زاجم رگيد ليلد ره هب اي و هفاضا و فذح ليلد هب سرد ره لوا هتفه ود تاسلج

.تسين ريذپ ناكما يناتسبات هرود رد هفاضا و فذح  2  هرصبت .دش دهاوخ ارجا روكذم هدام دافم و هبساحم ) 15  هدام

)اه همان نييآ زا( 18 ،دنك فذح طوبرم يشزومآ هورگ دييأت اب ا ر دوخ يرظن ياهسرد زا يكي طقف ،هدنام يليصحت لاسمين ناياپ هب هتفه هدام 5  ات دناوت يم وجشناد ،رارطضا تروص رد

و هنازور هرود رد دحاو 12  زا يو هدناميقاب ياهدحاو دادعت ايناث و دشابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدفه راهچ زا شيب سرد نآ رد وجشناد تبيغ الوا هكنآ رب طورشم

.دوشن رتمك هنابش هرود رد دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 19 يشزومآ ياروش صيخشت هب انب هك تسا زاجم يتروص رد اهنت ،لاسمين نآ ناياپ تاناحتما عورش زا لبق ات رثكادح ،لاسمين كي رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح هدام

مدع اي هبساحم دش دهاوخ بوسحم يليصحت يصخرم وجشناد يارب لاسمين نآ تروص نيا رد . دشابن لاسمين نآ رد ليصحت همادا هب رداق وجشناد ،هاگشناد

ات رثكادح يناتسبات هرود رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح : هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب وجشناد ليصحت زاجم تاونس رد يصخرم نيا هبساحم

.تسا ريذپ ناكما هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت اب هرود نآ تاناحتما عورش زا لبق

)اه همان نييآ زا( 20 يم تروص لاسمين ناياپ و لاسمين نيب تاناحتما جياتن و يشزومآ ياهتيلاعف ماجنا ،سالك رد تيلاعف و روضح نازيم ساسا رب سرد ره رد وجشناد تفرشيپ يبايزرا هدام

.تسا يمازلا يرظن سرد ره يارب لاسمين ناياپ يبتك ناحتما يرازگرب : هرصبت .تسا سرد نآ رد وجشناد يبايزرا عجرم سرد ره داتسا و دريگ

)اه همان نييآ زا( 21 ظفح و يا هفرح و يمالسا قالخا تياعر  هدام 211  :دوشيم ماجنا ريز دراوم هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو رد وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا

هلوحم روما ماجنا رد تيلوئسم ساسحا و تقد  213  .تقو مامت و بترم روضح  212  .طوبرم دحاو نانكراك و نيعجارم و ناراميب اب هطبار نسح و ييوجشناد نوئش

بسك و اهدحاو يناياپ تاناحتما رد تكرش  215  .هصرعرد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو زا وجشناد يريگ هرهب و تراهم شيازفا  214  .طوبرم دحاو طباوض قبط

.مزال هرمن

)اه همان نييآ زا( 22 نيب يددع تروص هب سرد ره رد وجشناد تارمن و دوش يم نييعت هرمن تروص هب هدام 21  و 20  هدام رد جردنم دافم ساسا رب ،وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا هجيتن

.ددرگيم صخشم تسيب ات رفص

)اه همان نييآ زا( 23 رد ،دوش دودرم يرابجا سورد زا كي ره رد هك ييوجشناد .دشاب يم هدام 12  هصرع رد يزومآراك و يزومآراك و 10  يهاگشيامزآ و يرظن سرد رهرد يلوبق هرمن لقادح

لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . تسا نآ راركت هب مزلم ،تصرف نيلوا

ار يرگيد سرد ،بوصم همانرب رد يرايتخا سورد لودج زا دناوت يم سرد نآ ياج هب ،دوش دودرم يرايتخا سرد كي رد ييوجشناد رگا  1  هرصبت .دوشيم روظنم

2  هرصبت .دوشيم روظنم لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . دنك باختنا

هجوت اب و يلمع و يرظن تمسق ود لدعم ،دنوش يم بوسحم سرد كي هك يلمع – يرظن سورد هرمن اما ،دنراد لقتسم هرمن يلمع و يرظن سورد زا كي ره –

ود ره دشاب هديسر 10  هب لدعم دنچ ره ،دشاب رتمك 8  زا اهنآ زا يكي اي و دسرن 10  هب يلمع و يرظن تمسق ود لدعم هك يتروص رد . تسا مادك ره بيارض هب

.دوش راركت اًددجم دياب تمسق

)اه همان نييآ زا( 24 هورگ دييأت و داتسا صيخشت هب هك يتروص رد دنوش يم هئارا هژورپ اب مأوت ،بوصم يشزومآ همانرب رد هك يسورد و هصرع رد يزومآراك هرمن ،ييانثتسا دراوم رد هدام

ليدبت يعطق هرمن هب دعب لاسمين ناياپ ات رثكادح دياب مامتان هرمن .ددرگ يم يقلت مامتان ،دشابن رسيم يليصحت لاسمين كي لوط رد اهنآ ليمكت ،طوبرم يشزومآ

.تسا هدومن ذخا ار دحاو وجشناد هك دوب دهاوخ يلاسمين رد مامتان هرمن تبث تسا يهيدب . ددرگ

)اه همان نييآ زا( 25 هرصبت .ديامن ميلست طوبرم دحاو اي هدكشناد شزومآ هرادا هب سرد نآ ناحتما يرازگرب زا سپ زور هدام 10  فرظ رثكادح ار سرد ره يياهن هرمن شرازگ تسا فظوم داتسا

تروص مزال يگديسر ات دنك مالعا هدكشناد شزومآ هب ًابتك ار دوخ تاضارتعا جياتن مالعا زا سپ زور 3  ات رثكادح دناوت يم وجشناد ،شزومآ طسوت هرمن مالعا زا سپ :

.دريذپ

)اه همان نييآ زا( 26 زا دعب و لاسمين ره ناحتما نيرخآ يرازگرب زا سپ هتفه ود ات رثكادح ار نايوجشناد تارمن تسا فظوم هاگشناد ره رد طبريذ دحاو اي هدكشناد ره شزومآ هرادا هدام

لباق ريغ هاگشناد لك شزومآ هب مالعا زا سپ هرمن : هرصبت .ديامن ميلست هاگشناد لك شزومآ هب ،يلامتحا تاهابتشا عفر و نايوجشناد تاضارتعا هب يگديسر

.تسا رييغت

)اه همان نييآ زا( 27 لك نيگنايم ،زين يليصحت هرود ناياپ رد و هبساحم لاسمين نآ ناياپ ات وا تارمن لك نيگنايم و لاسمين نآ رد وجشناد تارمن نيگنايم ،يليصحت لاسمين ره ناياپ رد هدام

عومجم و دوشيم برض سرد نآ هرمن رد سرد ره ياهدحاو دادعت ،تارمن نيگنايم هبساحم يارب  1  هرصبت .دوشيم تبث يو همانراك رد و هبساحم وجشناد تارمن

لاسمين ناونع هب ،يناتسبات هرود  2  هرصبت .دوشيم ميسقت تسا هتشاد تفايرد يدودرم اي يلوبق هرمن اهنآ يارب وجشناد هك يياهدحاو لك دادعت رب اهبرض لصاح

.دوشيم بوسحم وجشناد لك نيگنايم هبساحم رد اهنت ،دنارذگيم يناتسبات هرود رد وجشناد هك يسورد تارمن .دوش يمن بوسحم يليصحت

)اه همان نييآ زا( 28 .دوب دهاوخ طورشم تروص هب ،دعب لاسمين رد وجشناد يسيون مان ،تروص نيا ريغ رد ،دشاب هدام 12  زا رتمك ديابن يليصحت لاسمين چيه رد وجشناد تارمن نيگنايم

وزج لاسمين نآ ، دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود يارب و دحاو 12  زا رتمك هنازور ةرود يارب هاگشناد طسوت هدش هئارا ياهدحاو دادعت هك يدراوم رد : 1  هرصبت

تالكشم تلع هب هك يدراوم رد . دش دهاوخ هبساحم يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم رسك تروص رد نكيلو دش دهاوخن بوسحم وجشناد يليصحت تاونس

رسك تروص رد و بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لاسمين نآ ،دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود رد و ،دحاو 12  زا رتمك اهدحاو دادعت هنازور هرود رد ،وجشناد

ًابتك وا ءايلوا و يو هب راب ره ار وجشناد ندوب طورشم عوضوم تسا فظوم هاگشناد ره : 2  هرصبت .دش دهاوخ هبساحم زين يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم

يعنام ،رما نيا زا وجشناد يعالطا يب راهظا اي و هاگشناد فرط زا يو هب راطخا رد روصق فصو نيا اب . ديامن طبض وجشناد هدنورپ رد ار نآ زا هخسن كي و دهد عالطا

.دوب دهاوخن تاررقم يارجا رد

)اه همان نييآ زا( 29 دحاو هدام 12  زا شيب و هنازور هرود رد يسرد دحاو 14  زا شيب باختنا هصرعرد يزومآراك زا لبق لاسمين رد يتح دنك يم يسيون مان طورشم تروصب هك ييوجشناد

هئارا ،وجشناد يليصحت قباوس و هدنام يقاب دحاو دادعت هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد ،ييانثتسا دراوم رد :هرصبت .درادن ار هنابش هرود رد يسرد

هرود رد يسرد دحاو تسيب زا شيب دادعت نيا تروص ره رد . تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب 29  هدام لومشم يوجشناد هب ررقم دح زا رتشيب دحاو

.دشاب ديابن هنابش هرود رد يسرد دحاو 18  و هنازور

)اه همان نييآ زا( 30 هس رد هتسويپ يسانشراك و بوانتم اي يلاوتم زا معا ،يليصحت لاسمين ود رد هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد وجشناد تارمن نيگنايم هك يتروصرد هدام

.دوشيم مورحم ليصحت همادا زا ،دشاب هك هرود زا يا هلحرم ره رد دشاب 12  زا رتمك ،بوانتم لاسمين راهچ اي يلاوتم لاسمين

)اه همان نييآ زا( 31 نآ رد ليصحت ةمادا هب ليامت هك ييوجشناد اي و دوش يم مورحم هتسويپ يسانشراك هرود رد ليصحت همادا زا ،دح زا شيب ندش طورشم ظاحل هب هك ييوجشناد هدام

هرود رد ،طوبرم طباوض رياس تياعر اب و رت نيياپ عطقم رد دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم و نيناوق قباطم اهدحاو قيبطت زا سپ دناوتيم ،درادن ار عطقم

شريذپ ذخا زا سپ دناوتيم وجشناد دشابن رياد هاگشناد نآ رد وجشناد ةتشر رت نيياپ عطقم هك يتروص رد : 1  هرصبت .دوش ليصحتلا غراف دوخ يليصحت ةتشر ينادراك

رداص دصقم هاگشناد طسوت وجشناد يليصحت كردم .دوش ليصحتلا غراف و هداد ليصحت همادا تسا رياد نآ رد طوبرم هتشر ينادراك عطقم هك يرگيد هاگشناد زا

هب ،طوبرم يشزومآ هورگ رظن اب دناوت يم وجشناد ،دشاب هتشادن رياد و بوصم همانرب ،رت نيياپ عطقم رد وجشناد يليصحت هتشر هك يتروص رد : 2  هرصبت .دوشيم

هتشر همانرب اب اهدحاو قيبطت زا سپ و دهد هتشر رييغت رگيد هاگشناد اي هاگشناد نآ رد ،رت نيياپ عطقم رد ،دوخ يليصحت هتشر هب كيدزن دوجوم ياه هتشر زا يكي

رب ،دوبمك سورد نييعتو اهدحاو قيبطت هك تسا يهيدب . دوش ليصحتلا غراف ديدج هتشر ينادراك عطقم رد ،دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم قباطم ديدج

.دشاب يم لاسمين كي رگيد هاگشناد زا شريذپ ذخا تهج زاجم تصرف رثكادح . تسا هدنريذپ هاگشناد يشزومآ هورگ هدهع

)اه همان نييآ زا( 32 يارب دناوت يم ،تسا هدرپس ليصحت نارود رد هك يتادهعت وغل اي ماجنا تروص رد ،دوش يم مورحم ليصحت همادا زا دح زا شيب ندش طورشم ليلدب هك ييوجشناد هدام

يم هدنريذپ هاگشناد . دهد ليصحت همادا دوخ هقالع دروم هتشر رد يلوبق تروص رد و دنك تكرش يرسارس نومزآ رد ،دوخ يلبق هتشر زا ريغ هب ددجم ليصحت

.دريذپب ار اهنآ مامت اي يضعب همان نييآ نيا طباوض قبط و هداد قيبطت ديدج هتشر همانرب اب ،تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك ار يياهدحاو ،دناوت

)اه همان نييآ زا( 33 يسانشراك هرود رد و لاسمين كي يارب رثكادح هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كي ره رد ،يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ دناوت يم وجشناد هدام

يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كيره رد دنناوت يم هنابش هرود نايوجشناد . دنك هدافتسا يليصحت يصخرم زا بوانتم اي يلاوتم لاسمين ود يارب هتسويپ

1  هرصبت .دننك هدافتسا يليصحت يصخرم زا ،بوانتم اي يلاوتم لاسمين 3  يارب رثكادح هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاسمين ود يارب رثكادح هتسويپان

زاجم تدم رثكادح وزج ،يليصحت يصخرم تدم  2  هرصبت .دشاب يم هاگشناد يشزومآ ياروش اب يليصحت لاسمين نيلوا رد وجشناد يليصحت يصخرم اب تقفاوم

.دوشيم بوسحم هرود ره رد وجشناد ليصحت

)اه همان نييآ زا( 34 .ددرگ ميلست هاگشناد شزومآ هرادا هب وجشناد طسوت ،لاسمين ره يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح ،يبتك تروص هب دياب يليصحت يصخرم ياضاقت هدام

هاگشناد شزومآ هرادا  2  هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب يريگ ميمصت ،دوش هئارا ررقم نامز زا جراخ يليصحت يصخرم ياضاقت هچنانچ : 1  هرصبت

:3  هرصبت .ديامن غالبا يو هب ًابتك ار وجشناد تساوخرد اب تقفاوم مدع اي تقفاوم يسيون مان تلهم مامتا زا لبق طبريذ هدكشناد زا رظن بسك زا سپ تسا فظوم

.دشاب يم وجشناد هدهع رب يليصحت يصخرم زا يشان بقاوع

)اه همان نييآ زا( 35 باستحا نودب ،نامياز يصخرم لاسمين كي زا تاررقم و طباوض رياس تياعر اب دنناوت يم يكشزپ مولع ياه هتشر هيلك رد ليصحت هب لغاش رادراب نز نايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا يليصحت تاونس رد

)اه همان نييآ زا( 36 يصخرم لاسمين كي رثكادح زا دنناوت يم دشاب هديسر هاگشناد يشزومآ ياروش و يكشزپ ياروش دييأت هب اهنآ هجوم يكشزپ رذع و يهاوگ هك ينايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 37 هئارا اب دناوت يم ،دوش يم مازعا روشك زا جراخ هب هارمه ناونع هب هيسروب نايوجشناد زا يكي رسمه اي ،تلود نانكراك زا يكي رسمه ناونع هب هك ييوجشناد هدام

يصخرم زا زين رگيد لاس 4  ات ليصحت هرود لوط رد زاجم يصخرم نازيم زا هدافتسا رب هوالع ،هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت و صيخشت هب و رسمه تيرومأم مكح

.ددرگ دنم هرهب ،تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 38 زاجم وجشناد نيا . ديامن ميلست هدكشناد اي هاگشناد شزومآ هرادا هب ًاصخش ار دوخ فارصنا تساوخرد دياب دشاب هتشاد ليصحت زا فارصنا هب ليامت هك ييوجشناد هدام

يم رداص يو ليصحت زا فارصنا مكح تلهم نيا ياضقنا زا سپ دريگب سپ ار دوخ فارصنا ياضاقت لاسمين نامه ناياپ زا لبق هامكي ات رثكادح راب كي يارب طقف تسا

هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كردم دهاوخب هچنانچ ليصحت زا فرصنم يوجشناد : هرصبت .درادن ار هتشر نآ رد ليصحت همادا قح نآ زا سپ و دوش

.ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك

)اه همان نييآ زا( 39 .تسا يليصحت عطقم نامه و هتشر نامه رد رگيد هاگشناد هب هاگشناد كي زا وجشناد ليصحت لحم رييغت ينعم هب لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 40 تاررقم رظن زا ءادبم هاگشناد رد يضاقتم ليصحت همادا  هدام 401  :تسا ريز طيارش همه نتشاد هب طونم دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب وجشناد لاقتنا

وجشناد هدناميقاب ياهدحاو  403  .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يشزومآ هرود زا لاسمين كي لقادح يضاقتم  402  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ

ليصحت لحم لاقتنا :هرصبت .دشاب 12  لقادح ،يضاقتم هدش هدنارذگ سورد تارمن نيگنايم  404  .دشاب هرود ياهدحاو لك فصن لقادح ،دصقم هاگشناد يارب

.تسا ريذپ ناكما ،طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و 40  هدام طيارش تياعر اب دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياه هاگتسد هب هك ينايوجشناد

)اه همان نييآ زا( 41 هب يو هك يروط هب وجشناد هداوناخ تسرپرس ندش لولعم اي توف ،تداهش  هدام 411  :ريز دراوم رد زج تسا عونمم نارهت ياه هاگشناد زا كي ره هب وجشناد لاقتنا

يلاع ياروش صيخشت هب هك يوحن هب ،وجشناد رثوم تيلولعم اي جالعلا بعص يراميب  412  .دوش هتخانش هداوناخ ليفك ناونع هب ،ينوناق عجارم صيخشت

عجارم دييأت هب دشاب نارهت رد رهوش لاغتشا اي ليصحت لحم هك رتخد يوجشناد يمئاد و يمسر جاودزا 413  .دشابن لقتسم روط هب يگدنز همادا هب رداق يكشزپ

هئارا تلود يناميپ اي يمسر نادنمراك يارب  2  هرصبت .دشاب هتفرگ تروص هاگشناد رد وجشناد يلوبق زا دعب دياب هدام نيا رد روكذم دراوم زا كي ره  1  هرصبت .طبريذ

هرصبت .دشاب هديسر يماظتنا يورين اي ينوناق عجارم دييأت هب دياب نارهت رد وا تنوكس و لاغتشا يهاوگ تسا دازآ رسمه لغش رگا و تسا يرورض لاغتشا مكح

لحم ناتسرهش رد رتخد يليصحت هتشر رگا ،دشاب وجشناد ناتسرهش رد زين وا رسمه و دشاب نارهت رد رتخد يوجشناد ليصحت لحم هچنانچ ييانثتسا دراوم رد  3

.دسرب زين دصقم هاگشناد دييأت هب دياب روكذم دراوم زا كي ره تحص  4  هرصبت .دوش لقتنم نارهت هب دناوتيم وا رسمه ،دشابن دوجوم رسمه ليصحت

)اه همان نييآ زا( 42 هب يتلود ريغ ياه هاگشناد زا و هنابش و هنازور زا معا يروضح ياه هاگشناد هب ) رون مايپ ( يروضح ريغ ياه هاگشناد زا و هنازور هب هنابش ياه هرود زا لاقتنا هدام

تأيه ياضعا نادنزرف لاقتنا : 1  هرصبت .تسا عنامالب ،طوبرم طباوض تياعر و دصقم و ءادبم تقفاوم اب نآ سكع هب لاقتنا يلو تسا عونمم يتلود ياه هاگشناد

شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هب روشك زا جراخ رد ليصحت هب لغاش يناريا نايوجشناد لاقتنا : 2  هرصبت .دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات يملع

.دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات روشك لخاد يلاع

)اه همان نييآ زا( 43 ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا لبق هتفه هدام 6  لقادح ،دروم ركذ اب ًابتك ار دوخ لاقتنا تساوخرد دياب لاقتنا يضاقتم يوجشناد

.ديامن

)اه همان نييآ زا( 44 هب وا تارمن زير و وجشناد تساوخرد هارمه ار دوخ تقفاوم ،هتفه كي فرظ رثكادح تسا فظوم ،طيارش دجاو يضاقتم لاقتنا اب تقفاوم تروص رد ءادبم هاگشناد هدام

تروص رد : هرصبت .ديامن مالعا ءادبم هاگشناد هب ار دوخ رظن يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح تسا فلكم دصقم هاگشناد و دراد لاسرا دصقم هاگشناد

.دوش يم عطق ءادبم هاگشناد اب وجشناد طابترا و لاسرا دصقم هاگشناد هب ءادبم هاگشناد زا وجشناد قباوس هيلك ،لاقتنا اب تقفاوم

)اه همان نييآ زا( 45 10 هدام  زا رتشيب و 12  زا رتمك اهنآ هرمن هك يياهدحاو نتفريذپ و دوش يم هتفريذپ تسا رتالاب اي و 12  اهنآ تارمن هك وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو ،لاقتنا تروص رد

هدناميقاب ياهدحاو ندنارذگ ناكما يو هك تسا زاجم يدودح رد يلاقتنا يوجشناد يسرد ياهدحاو شريذپ مدع لاح ره رد . تسا دصقم هاگشناد هدهع رب تسا

يلاقتنا يوجشناد يشزومآ قباوس و يدر اي و يلوبق زا معا ءادبم هاگشناد رد وجشناد يسرد تارمن مامت : هرصبت .دشاب هتشاد ليصحت زاجم تدم لوط رد ار دوخ

.دوشيم بوسحم وا لك نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد ًانيع ،يطورشم ظاحل زا

)اه همان نييآ زا( 46 هدش ذخا ياهدحاو عومجم و وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو دادعت كردم نآ رد و دوش يم رداص دصقم هاگشناد طسوت يلاقتنا يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

.دوشيم ديق وجشناد يليصحت قباوس و اهنآ تارمن نيگنايم ركذ اب ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد رد

)اه همان نييآ زا( 47 .تسا زاجم راب كي طقف ،عطقم ره رد ليصحت تدم لوط رد وجشناد لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 48 عنامالب رابكي يارب ليصحت تدم لوط رد ريز طيارش زارحا تروص رد و لاسمين كي لقادح ندنارذگ زا سپ ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد تقفاوم اب وجشناد ود يياجباج هدام

دياب وجشناد ود ره ليصحت هب دورو لاس  482  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ تاررقم رظن زا ءادبم ياههاگشناد رد وجشناد ود ره ليصحت همادا  481  .تسا

ينايوجشناد يياجباج يارب  1  هرصبت .دنشاب هدنارذگ ار هرود ياهدحاو زا دصرد هاجنپ زا شيب ديابن يياجباج يضاقتم يوجشناد ود ره تروص ره رد و دشاب ناسكي

ناگدش هتفريذپ يياجباج : 2  هرصبت .تسا يمازلا روكذم طيارش رب هوالع طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم بسك ،دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك

3  هرصبت .تسا عنامالب لصف نيا دافم تياعر اب ءادبم هاگشناد رد يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ ،تساوخرد هئارا اب يليصحت لاس ره رد يرسارس نومزآ

.دوشيم رداص دصقم هاگشناد طسوت ،دنا هدش اجباج هك ينايوجشناد ليصحت زا تغارف كردم

)اه همان نييآ زا( 49 هام ريت ناياپ يلا مهدزناپ هلصاف رد و هدومن ليمكت و تفايرد دوخ ليصحت لحم هاگشناد زا ار يياجباج هب طوبرم مرف هخسن ود يتسياب يياجباج يضاقتم يوجشناد هدام

2  هرصبت .دنك باختنا دصقم ناونع هب ار هاگشناد كي دناوت يم اًرصحنم يياجباج يضاقتم يوجشناد  1  هرصبت . دنك ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هب لاس ره

.دش دهاوخن هتفريذپ دنا هدش اجباج اي لقتنم رابكيً  البق هك ينايوجشناد يياجباج ياضاقت

)اه همان نييآ زا( 50 حرش هارمه هب ار هدش دييأت ياهاضاقت زا هخسن كي دروم بسح و مادقا هديسر ياهاضاقت يسررب هب تبسن هدش نييعت تلهم ياضقنا زا سپ اههاگشناد هدام

يتسياب يياجباج ياضاقت و تفرگ دهاوخ تروص لاس رد راب كي اًرصحنم يياجباج : هرصبت .دنراد يم لاسرا دصقم هاگشناد هب دنا هدنارذگ نايضاقتم هك يياهدحاو

.دشاب هديسر دصقم هاگشناد هب هام دادرم ناياپ ات رثكادح

)اه همان نييآ زا( 51 جياتن و دريگ يم رارق يسررب دروم دصقم هاگشناد رد اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش رد هديسر ياضاقت يليصحت لاس ره هام رويرهش يادتبا زا هدام

عفنيذ نايوجشناد هب قيرط نآ زا و ءادبم هاگشناد هب دصقم هاگشناد يشزومآ نواعم طسوت ،يهاگشناد ميوقت ساسا رب يسيون مان عورش زا لبق هذختم تاميمصت

ارجالا مزال نيفرط يارب و يعطق تسا يرما اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش بيوصت زا سپ يضاقتم نايوجشناد يياجباج : هرصبت .ددرگ يم مالعا

.تسا

)اه همان نييآ زا( 52 لحم ،نامهيم يوجشناد ناونع هب دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب دناوت يم دشاب دوخ ليصحت لحم رييغت هب ريزگان تقوم روط هب وجشناد هك يدراوم رد هدام

زا و يروضح ريغ هب يروضح ياه هاگشناد زا و هنابش هب هنازور ياه هرود زا ينامهيم : هرصبت .دهد رييغت نيعم تدم يارب تقوم روط هب ار دوخ ليصحت

.تسا عونمم سكعرب و يتلود ريغ هب يتلود ياههاگشناد

)اه همان نييآ زا( 53 .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يليصحت لاسمين كي لقادح وجشناد هك تسا نيا رب طورشم هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم هدام

)اه همان نييآ زا( 54 دحاو هدام 10  زا رتمك روكذم يسرد ياهدحاو دادعت هكنآ طرش هب ،دصقم و ءادبم هاگشناد تقفاوم اب سرد دنچ اي كي ندنارذگ يارب هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم

.تسا عنامالب ،دوشن رتشيب دحاو تسيب زا و رتمك دحاو 12  زا لاسمين نآ رد دصقم و ءادبم هاگشناد رد وجشناد هدش ذخا يسرد ياهدحاو عمج و دشاب

)اه همان نييآ زا( 55 روط هب ،هاگشناد كي رد ،هتسويپ يسانشراك هرود رد لاسمين ود و هتسويپان يسانشراك اي و ينادراك هرود رد لاسمين كي رثكادح دناوت يم هتشر ره رد وجشناد ره هدام

هاگشناد دنچ اي كي رد سرد كت تروصب هچ و ،تقو مامت تروصب هچ ،نامهيم تروص هب وجشناد هك يياهدحاو لاحره رد . دنك ليصحت نامهيم تروص هب ،تقو مامت

هورگ عالطا اب دياب تقو مامت تروص هب هچ و سرد كت تروص هب هچ وجشناد دحاو باختنا : هرصبت .دنك زواجت هرود ياهدحاو لك دصرد 40  زا ديابن ،تسا هدنارذگ

.دشاب دصقم هاگشناد طيارش قبط و ءادبم هاگشناد رد طوبرم يشزومآ

)اه همان نييآ زا( 56 و لاسمين نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و دوش يم تبث ءادبم هاگشناد رد وا همانراك رد ًانيع ،دنارذگ يم هاگشناد دنچ اي كي رد نامهيم يوجشناد هك يياهدحاو هدام

رتمك هرمن اب دصقم هاگشناد رد وجشناد هك ار يياهدحاو و دشاب يم 12  دصقم هاگشناد رد نامهيم يوجشناد يلوبق هرمن لقادح .دش دهاوخ روظنم وا لك نيگنايم

.دنارذگب اًددجم دياب تسا هدنارذگ 12  زا

)اه همان نييآ زا( 57 .دوش يم رداص ءادبم هاگشناد طسوت نامهيم يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

)اه همان نييآ زا( 58 رييغت رگيد هتشر هب يا هتشر زا طبريذ هاگشناد تقفاوم و ريز طيارش نتشاد اب دناوت يم هتسويپ يسانشراك و ينادراك عطقم رد ليصحت نارود لوط رد وجشناد هدام

ار هرود ياهدحاو مود كي رثكادح و مشش كي لقادح  582  .دشاب عنامالب يشزومآ تاررقم رظن زا يلبق هتشر رد يضاقتم ليصحت همادا  581  :دهد هتشر

لاس نامه رد اضاقت دروم هتشر و هيمهس رد هدش هتفريذپ درف نيرت نيياپ نومزآ هرمن زا هاگشناد هب دورو لاس رد يضاقتم يدورو نومزآ هرمن  583  .دشاب هدنارذگ

1  هرصبت .دشاب هتشاد ار ديدج هتشر رد زايندروم يسرد ياهدحاو ندنارذگ ناكما ،ليصحت زاجم تدم رثكادح هب هجوت اب – 584  .دشابن رتمك دصقم هاگشناد رد

نيا طيارش هيلك تياعر اب ،دنراد دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك ينايوجشناد هتشر رييغت 2  هرصبت .تسا عونمم هتسويپان يسانشراك عطقم رد هتشر رييغت

،تسا هدش ينيب شيپ يصاخ طيارش اهنآ شنيزگ طباوض رد هك يياه هتشر هب هتشر رييغت  3  هرصبت .تسا ريذپ ناكما طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و هدام

.دهد هتشر رييغت دناوتيم راب كي اهنت دوخ ليصحت لوط رد وجشناد  4  هرصبت .تسا طوبرم طيارش زارحا هب لوكوم

)اه همان نييآ زا( 59 .تسا ريذپ ناكما رت نيياپ عطقم هب رتالاب عطقم زا طقف تروص نيا ريغرد ،دريگ يم تروص حطس مه عطاقم رد هتشر رييغت هدام

)اه همان نييآ زا( 60 تشگزاب هزاجا وجشناد ،مان تبث زا سپ . ديامن دحاو باختنا و مان تبث ديدج هتشر رد تصرف نيلوا رد تسا فظوم وجشناد ،هتشر رييغت ياضاقت اب تقفاوم تروص رد هدام

.درادن ار يلبق هتشر هب

يم بلس هرود ناياپ ات هتشر رييغت قح و دوشيم يقلت هتشر رييغت زا فارصنا هلزنم هب نيعم تقو رد ديدج هتشر رد مان تبث هب وجشناد ندركن مادقا  1  هرصبت

.دوش

.دشاب يم يلبق هتشر تاررقم عبات ديدج هتشر رد مان تبث زا لبق ات وجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 61 لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت :هرصبت .تسا عنامالب لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت ،دشاب هتشر رييغت طيارش نينچمه و لاقتنا طيارش ياراد نامزمه وجشناد هك يتروص رد هدام

.تسا عنامالب ،لاقتنا و هتشر رييغت طيارش نتشاد تروص رد سكع رب و يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو هب يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو زا

)اه همان نييآ زا( 62 هب هك دوش يم هتفريذپ يو زا يسورد طقف و دوش يم يزاسلداعم و يسررب ديدج هتشر يشزومآ هورگ رد تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك يسورد هدام

.دشابن رتمك 12  زا زين سورد نآ زا كي ره هرمن و دشاب هتشاد يياوتحم كارتشا دصرد 80  لقادح ،ديدج هتشر سورداب ،يشزومآ هورگ صيخشت

رد باستحا نودب هدشن هتفريذپ سورد تارمن يلو ،دوش يم روظنم لك نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و تبث وجشناد همانراك رد هدش هتفريذپ سورد  1  هرصبت

،هاگشناد يشزومآ ياروش ميمصت اب دشاب 12  زا رتمك وا هدشن هتفريذپ ياهدحاو لك نيگنايم هچنانچ تروص نيا رد. دنام يم يقاب وجشناد همانراك رد نيگنايم

.دوشيم روظنم ديدج هتشر رد وجشناد يارب ،يطورشم لاسمين كي ناونع هب اًعمج

ليصحت زاجم تدم لوط رد ار ديدج هتشر زاين دروم ياهدحاو ندنارذگ ناكما هك دشاب يدح رد ،وجشناد هدشن هتفريذپ سورد ياهدحاو دادعت هك يتروص رد  2  هرصبت

.دوشيمن تقفاوم وا هتشر رييغت ياضاقت اب ،دنك بلس يو زا

)اه همان نييآ زا( 63 ميلست دوخ ليصحت لحم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا شيپ هتفه هدام 6  لقادح مزال كرادم اب هارمه ار دوخ تساوخرد دياب هتشر رييغت يضاقتم

.ديامن

09:29  93/11/26  : راشتنا خيرات
32  : ربخ ديدزاب دادعت

هقيقد 9  و تعاس 3  : هعلاطم نامز

هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود يشزومآ همان نييآ

.

 {faces}



:نوناق نتم:نوناق ناونع

)اه همان نييآ زا( 23/3/1383بيوصت خيرات  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم

مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمششو تسيب رد هرصبت 81  و هدام 69  رد هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ

و اههاگشناد دراو دعب هب خيرات نيا زا هك ينايوجشناد زا هتسد نآ يارب 138384  يليصحت لاس يادتبا زا همان نييآ نيا .ديسر بيوصت هب 23/3/1383  خروم يكشزپ

اب رياغم ياه همانشخب و همان نييآ هيلك دعب هب خيرات نيا زا و تسا ارجالا مزال ،دنوش يم يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو هعبات يلاع شزومآ تاسسؤم

.دوش يم وغل ،همان نييآ نيا لومشم نايوجشناد يارب نآ

يسانشراك و ينادراك هرود يشزومآ همان نييآ دروم رد 1383 23/3/1383  خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب رد هرداص يار

.دوش غالبا يرجم ياهدحاو هب ،تسا حيحص هتسويپان و هتسويپ

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش سيير و يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ريزو نايكشزپ دوعسم رتكد

تسا دييأت دروم

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

)اه همان نييآ زا( دعبهمدقم 23/3/83  خروم ،يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش هسلج نيمشش و تسيب بوصم هتسويپان و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم يشزومآ همان نييآ

هناخريبد يشزومآ تاررقم و اه همان نييآ ريسفت و نيودت هتيمك هلاسكي ددعتم تاسلج رد يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد زا هدرتسگ يهاوخرظن زا

فلتخم ياه هرصبت و داوم زا ماهبا عفر تهج رد نكمم شالت رثكادح يرگنزاب نيا رد و تفرگ رارق رظن ديدجت و يرگنزاب دروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش

دروم همان نييآ نيا دافم هيلك ددرگ يم هيصوت تارييغت مجح هب هجوت اب . تسا هتفرگ تروص اههاگشناد تبثم و هدنزاس تارظن يمامت زا هدافتسا نينچمه و نآ

نايوجشناد قوقح عييضت زا تاررقم قيقد يارجا نمض ات ،دريگرارق اه هدكشناد و اههاگشناد شزومآ تارادا مرتحم نيلوئسم و ناسانشراك هژيو تيانع و هجوت

خروم يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش مهدجيه و مهدراهچ ،مهد تاسلج هبوصم قباطم همان نييآ 10  هدام دافم تساركذ هب مزال . ديآ لمع هب يريگولج

زا كي ره تهج و دشابيم هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك عطاقم رد يسرد ياهدحاو رثكادح و لقادح صوصخ رد 11/3/1382  و 15/2/1380 ،  30/7/1379

همانرب تسا هدشن غالبا ،هدش يرگنزاب ديدج همانرب هك ينامز ات اذل . تسا ارجالا مزال هطوبرم هتشر يشزومآ همانرب يرگنزاب زا سپ روكذم عطاقم رد اه هتشر

يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد يشزومآ نالوئسم هناميمص يراكمه زا تسا مزال همتاخ رد . تسا يقاب دوخ توق هب يلبق ياهدحاو فقس و يلبق

،ددعتم تاسلج رد تكرش اب هك هناخريبد نيا ناسانشراك و يشزومآ تاررقم و اه همان نيئآ ريسفت و نيودت هتيمك ياضعا زا زين و هدنزاس و ديفم تارظن لاسرا رد

.ميامن ينادردق و ركشت دنداد يراي همان نييآ يرگنزاب رد ار هناخريبد نيا

يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش ريبد يربص اضردمحم رتكد

:فيراعت

اه همان نييآ كفنيال زج و دشاب يم دانتسا دروم طوبرم عطقم بسح و هدش هتفريذپ ناسكي تروص هب يليصحت فلتخم عطاقم هيلك ياه همان نييآ رد ريز فيراعت

.تسين زاجم نآ اب رياغم ريسفت و رييغت عون ره و هدوب

: يكشزپ مولع هاگشناد

ماجنا هب ،تسا يكشزپ هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ تسا يا هسسؤم

هدكشناد زا يكشزپ مولع هاگشناد ره .ديامنيم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ

: يكشزپ مولع هدكشناد .دوش يم ليكشت رگيد هدكشناد ود لقادح و يكشزپ

هورگ فلتخم ياه هدر رد يناسنا يورين تيبرت هك دوخ يلصا هفيظو رب هوالع هك تسا يلقتسم يتامدخ و يشهوژپ ،يشزومآ هسسؤم يكشزپ مولع هدكشناد

.ديامن يم لمع ،عاجرا يياهن زكرم ناونع هب روما نيا رد و هتخادرپ ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا و شهوژپ ،شزومآ ماجنا هب ،تسا يكشزپ

: هدكشناد

.تشادهب هدكشناد و يكشزپنادند هدكشناد ،يكشزپ هدكشناد دننام .دوش يم ليكشت يشزومآ هورگ هس لقادح زا هك تسا هاگشناد كي زا يدحاو هدكشناد

:يكشزپ هورگ رد هدكشزومآ

هئارا يارب مزال تازيهجت و تاناكما و ددرگ يم ليكشت يكشزپ هورگ ياه هتشر ينادراك حطس رد يشزومآ ياه هورگ عمجت زا هك تسا يلاع شزومآ هسسؤم

.تسا رياد نآ رد يليصحت ياه هتشر شزومآ

: هسسؤم

ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو زا يمسر زوجم اب هك يشهوژپ و يلاع شزومآ زكارم زا كي ره هب هك تسا ماع موهفم كي يلاع شزومآ رد هسسؤم

.ددرگ يم قالطا ،دشاب هدش سيسأت يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

: يشزومآ هورگ

هورگ .يحارج هورگ و يژولويزيف هورگ ،تشادهب هورگ لثم .دشابيم هخاش كي اي و هتشر كي اب طابترا رد ينامرد تامدخ هئارا اي و شهوژپ و شزومآ راد هدهع

: يشيامزآ

كي ره هك دنك يم ميسقت صاخ ياههورگ هب يباختنا ياه هتشر بسحرب ار نابلطواد ،اههاگشناد هب دورو يرسارس تاناحتما رد روشك شزومآ شجنس نامزاس

.دوشيم هديمان يشيامزآ هورگ ،اههورگ نيا زا

: هرود

يم هئارا وجشناد هب نيعم نامز تدم كي رد و صاخ ماظن بوچراچ رد هك هتشر كي رد هتسباو مه هب و مجسنم و گنهامه تسا يسورد هعومجم يليصحت هرود

ريز يليصحت عطاقم رد ناريا يكشزپ مولع يلاع شزومآ ماظن رد يليصحت ياه هرود ،دوش رجنم يهاگشناد موسرم كرادم زا يكي تفايرد هب ماجنارس ات دوش

:دوشيم هئارا

)ملپيد قوف( ينادراك 

هتسويپان و هتسويپ )سناسيل( يسانشراك 

يمومع يارتكد هتسويپان )سناسيل قوف( دشرا يسانشراك 

)يد .چا .يپ (يصصخت يارتكد 

)يرايتسد( ينيلاب صصخت 

صصخت قوف 

:شزومآ هرادا

ماجنا ، دحاو باختنا ،يسيون مان ليبق زا نايوجشناد هب طوبرم يشزومآ روما همه هك تسا هاگشناد اي هدكشناد كي رد يرادا دحاو كي ،شزومآ هرادا زا روظنم

.دراد هدهع رب ار جياتن مالعا و تارمن يروآ عمج ،تاناحتما

: داتسا

.دوشيم هديمان داتسا دراد هدهع رب ار يلمع اي يرظن سورد سيردت تيلوئسم هك يملع تأيه وضع ره

: هتشر

صخشم الماك عوضوم ظاحل زا هك تسا ) رنه و يزرواشك ،يسدنهم ينف ،هياپ مولع ،يناسنا مولع ،يكشزپ مولع( يملع ياه هورگ يعرف بعش زا يكي هتشر

سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد 30  زا ديابن كرتشم سورد زيامتم هتشر ود رد .دماجنا يم صخشم ييآراك كي هب لقادح و هدوب زيامتم تاعوضوم رگيد زا و

.دنك زواجت )يمومع

: شيارگ

30  زا و رتمك اهدحاو لك دصرد 7  زا ديابن هتشر كي زا شيارگ ود رد سورد فالتخا .دوش يم هديمان شيارگ ،دشاب صصخت كي رب رظان هك هتشر كي بعش زا كي ره

.دشاب رتشيب )يمومع سورد باستحا نودب( اهدحاو لك دصرد

: سورد

هبنج زا و لقتسم و )زاين شيپ( هتسويپ سورد هب رگيدكي اب طابترا رظن زا و )هتشر يصصخت و هياپ( يصاصتخا و يمومع سورد هب ،يوتحم ظاحل زا يهاگشناد سورد

و يزروراك ،يزومآراك يلمع يرظن ،يلمع و يرظن ،يلمع ،يرظن سورد هب ،سيردت و ميلعت هوحن ظاحل زا و يرايتخا و يرابجا سورد هب باختنا موزل مدع اي موزل

.دوشيم ميسقت هصرع رد يزومآراك

: هرصبت

تروص هب هك يسورد . دنراد هناگادج هرمن و هناگادج دك كي ره و دنوش يم سيردت رگيد كي زا لقتسم دنوش يم هتشون يلمع و يرظن تروص هب هك يسورد

.دنراد كرتشم هرمن و كرتشم دك و هدش بوسحم سرد كي دنوشيم هتشون يلمع – يرظن

: يمومع سورد

زين و يمالسا دياقع و فراعم و گنهرف ساسا رب نانآ يگنهرف شنيب و دشر و نايوجشناد يمومع تاعالطا هب نديشخب هعسوت روظنم هب هك تسا يسورد

و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك يليصحت عطاقم رد يكشزپ مولع ياه هتشر يمامت نايوجشناد هيلك يارب سورد نيا .دوش يم هضرع يملع ياهشور اب ييانشآ

:يصاصتخا سورد .تسا يمازلا يمومع يارتكد ياه هرود و هتسويپان

هعسوت ،وجشناد ندومن هدامآ يارب هك تسا يسورد ،هياپ سورد )فلا :دوش يم ميسقت ريز حرش هب هتشر يصصخت سورد و هياپ سورد ،هتسد ود هب سورد نيا

و داجيا روظنم هب ًافرص هك تسا يسورد ،هتشر يصصخت سورد )ب .دوش يم هضرع هتشر يصصخت سورد رتهب كرد و يو يملع شنيب و هينب تيوقت و تاعالطا

.دوش يم سيردت هتشر كي يلمع و يملع ياه يياراك شيازفا

:يناربج سورد

يشزومآ همانرب قباطم و يشزومآ هورگ صيخشت هب ،ررقم يسرد ياهدحاو رب هفاضا تسا فظوم دشاب هدنراذگن لبق عطقم رد ار يسورد وجشناد هك يتروص رد

.دنارذگب يناربج سورد ناونع هب ار سورد نآ طوبرم

: يرابجا سورد

.دشاب يمن ضيوعت لباق رگيد سورد اب و تساهنآ ندنارذگ هب طونم وجشناد ندش ليصحتلا غراف هك تسا يسورد

:يرايتخا سورد

.درك باختنا سورد زا ياه عومجم نايم زا ار اهنآ ناوت يم يشزومآ ياه همانرب و تاررقم هب هجوت اب هك تسا يسورد

:)زاين شيپ( هتسويپ سورد

زاين شيپ دنناوت يمن يرايتخا سورد . دنشاب زاين شيپ دنناوت يم يرابجا اي يناربج سورد .تسا يرورض رگيد سرد كي نتفرگ يارب اهنآ ندنارذگ هك تسا يسورد

.دنشاب

:لقتسم سورد

: يرظن سورد .تسين يرگيد ياهسرد اي سرد ندنارذگ اي باختنا هب طونم اهنآ باختنا هك تسا يسورد

: يلمع سورد .دوشيم هئارا سرد سالك رد هك تسا يسورد

.دوشيم هئارا هدكشناد رد طوبرم ياهشخب اي ينيلاب ياهتراهم زكرم و هاگشيامزآ ،هاگراك رد هك تسا يسورد

: يزومآراك سورد

ياهتراهم شزومآ يارب)ينيلاب ياهتراهم زكرم( هدش يزاس هيبش طيحم رد اي و ) ينامرد تامدخ زكارم ،هاگنامرد ،ناتسراميب( يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:يزروراك سورد .دوش يم هئارا يلمع

.دوشيم هئارا يلمع ياهتراهم رب طلست بسك يارب و يعقاو راك طيحم رد هك تسا يسورد

:هصرع رد يزومآراك سورد

:دورو طيارش .دوشيم هئارا ينامرد يتشادهب تامدخ هئارا هصرع رد يلمع ياهتراهم شزومآ فده اب هك تسا يسورد

)اه همان نييآ زا( 1 : تسا ريز حرش هب هنابش و هنازور ياه هرود زا معا ،هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود هب دورو طيارش هدام

.يدورو نومزآ رد ندش هتفريذپ  11

.يكشزپ مولع يزير همانرب يلاع ياروش طباوض ساسارب ناور و نت تمالس زا يرادروخرب  21

.يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم ربارب ،يلاع شزومآ هب دورو يمومع طيارش نتشاد و روشك يراج تاررقم و نيناوق رظن زا ليصحت هب ندوب زاجم  31

و شزومآ ترازو دييأت دروم ،روشك زا جراخ اي لخاد زا ) ديدج ماظن( يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ اي و ) ميدق ماظن( هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ نتشاد  41

هرود همانيهاوگ نتشاد اي و ) يگنهرف بالقنا يلاع ياروش تابوصم قباطم( يوزوح ياهشزومآ يارب نآ ربارب اي ) هطسوتم شزومآ ديدج ماظن هب هجوت اب( شرورپ

.دشاب هديسر يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو اي يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو دييأت هب دروم بسح هك هتسويپان يسانشراك هرود هب دورو يارب ينادراك

.دوش يم رداص طبريذ عجارم قيرط زا هك يتاررقم و هفرعت قباطم هيرهش تخادرپ اي ناگيار شزومآ نوناق و طباوض ساسا رب تمدخ دهعت ندرپس  51

هتشر يارب مزال يناور و يمسج تمالس زا روشك شزومآ شجنس نامزاس يرسارس نومزآ هچرتفد رد هدش مالعا طباوض هب هجوت اب وجشناد هچنانچ  1  هرصبت

.درادن ار هدش مالعا هتشر رد ليصحت هزاجا هاگشناد يكشزپ ياروش رظن ساسارب ،دشابن رادروخرب هدش هتفريذپ

لصا هئارا و يليصحت لوا لاسمين ناياپ ات رثكادح و مان تبث نامز رد ديدج ماظن يهاگشناد شيپ اي ميدق ماظن هطسوتم هرود يليصحت هيدييأت هئارا  2  هرصبت

.تسا يمازلا هيلوا مان تبث زا دعب لاس كي ات رثكادح يهاگشناد شيپ هرود همانيهاوگ لصا اي هطسوتم هرود ناياپ همانيهاوگ

.دنكيمن فاعم صاخ ينوناق تادهعت رگيد ماجنا زا ار ناگتخومآ شناد ،هيرهش تخادرپ  3  هرصبت

تياعر رب هوالع ،طوبرم طباوض ربارب ،ريغتم و تباث تروص ود هب هيرهش تخادرپ ،يليصحت لاسمين ره رد يسيون مان ماگنه هب هنابش نايوجشناد دروم رد  4  هرصبت

.تسا يمازلا طيارش رياس

ريغتم و تباث زا معا هيرهش هنوگره تخادرپ زا ددرگ يفرعم هنابش هرود هب هاگشناد تالكشم ليلد هب و يصخش هدارا نودب هنازور هرود يوجشناد هچنانچ  5  هرصبت

.دوب دهاوخ فاعم

)اه همان نييآ زا( 2 هب دحاو باختنا و يسيون مان يارب دوش يم مالعا هاگشناد اي روشك شزومآ شجنس نامزاس طسوت هك يياه تلهم رد دنفظوم ،يدورو نومزآ ناگدش هتفريذپ هدام

.دش دهاوخ يقلت ليصحت زا فارصنا ،نومزآ جياتن مالعا زا سپ يليصحت لاسمين نيتسخن رد يسيون مان يارب هعجارم مدع .دنيامن هعجارم طبريذ هاگشناد

)اه همان نييآ زا( 3 هعجارم مدع . دنك هعجارم شزومآ هرادا هب دحاو باختنا و ليصحت همادا يارب ،دنك يم مالعا هاگشناد هك ينامز رد يليصحت لاسمين ره رد تسا فظوم وجشناد هدام

.دش دهاوخ جارخا وجشناد و تسا ليصحت كرت هلزنم هب هجوم رذع و عالطا نودب لاسمين كي رد يسيون مان يارب وجشناد

شزومآ هرادا هب بوتكم تروصب لاسمين نامه ناياپ زا لبق هام كي رثكادح ار نآ ليالد دياب دناد يم هجوم ار دوخ ليصحت كرت وجشناد هك يياتثتسا دراوم رد  1  هرصبت

نآ يارب يليصحت يصخرم و بوسحم يو ليصحت زاجم تدم وزج لاسمين نآ ،هاگشناد يشزومآ ياروش طسوت ليصحت كرت ندوب هجوم دييأت تروص رد ،دهد هئارا

.دوش يم رداص لاسمين

ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كرادم دهاوخب هچنانچ ،هدومن ليصحت كرت هك ييوجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 4 هنازور ،يتلود ريغ اي يتلود زا معا هاگشناد دنچ اي كي رد شيارگ كي زا شيب هتشر ره رد و هتشر كي زا شيب رد ليصحت همادا و يسيون مان قح نامز كي رد وجشناد هدام

ياه هتشر زا يكي رد ليصحت همادا زا عوبتم ترازو يشزومآ تاررقم يارجا نسح رب تر اظن هتيمك صيخشت هب ،فلخت تروص رد . تشاد دهاوخن ار هنابش و

ياه هفرعت قباطم ار هدش فذح هتشر هب طوبرم ياه هنيزه هيلك تسا فظوم لاح نيا رد وجشناد و دوش يم مالعا لطاب يو يليصحت قباوس و مورحم يباختنا

.دزادرپب طبريذ هاگشناد هب هدش نييعت

.دنشاب يم دوخ هب طوبرم طباوض و همان نيئآ عبات و ينثتسم هدام نيا لومش زا ) ناشخرد ياهدادعتسا( زاتمم نايوجشناد : هرصبت

)اه همان نييآ زا( 5 مدع اي يلوبق و دوش يم هديجنس سرد نآ ياهدحاو دادعت اب سرد ره شزرا ،يدحاو ماظن رد . تسا يدحاو ماظن رب ينتبم روشك ياههاگشناد مامت رد شزومآ هدام

اي يلمع ،تعاس 17  يرظن تروص هب بيترت هب نآ دافم هك تسا يسرد نازيم اي رادقم ،يسرد دحاو ره . تسا دودحم سرد نامه هب سرد كي رد وجشناد يلوبق

همانرب قبط ،يناتسبات هرود اي يليصحت لاسمين كي لوط رد ،تعاس 51  هصرع رد يزومآراك و يناديم تايلمع اي يزومآراك و يهاگراك ،تعاس 34  يهاگشيامزآ

طسوت ،نآ دحاو اب بسانتم لاسمين كي رد هژورپ يارجا تدم دنتسه هژورپ ياراد هك يياه هتشر دروم رد .دوش يم سيردت يزير همانرب يلاع ياروش بوصم

.دوشيم نييعت طوبرم داتسا

)اه همان نييآ زا( 6 لماش يليصحت لاسمين ره شزومآ تدم تسا يناتسبات هرود كي تاناكما و طيارش نتشاد و ترورض تروص رد و يليصحت لاسمين ود زا بكرم يليصحت لاس ره هدام

.تسا 5  هدام دافم تياعر اب شزومآ هتفه 6  لماش يناتسبات هرود ره و هتفه 17

.دوشيمن بوسحم شزومآ تدم وزج يناتسبات هرود ناياپ اي لاسمين ناياپ تاناحتما تدم لوط  1  هرصبت

هب ،ليبق نيا زا يدراوم و داتسا يراميب ،هتفه 17  لوط رد طوبرم داتسا روضح ناكما مدع ،يعيبط يايالب عوقو لماش ،يرورض و ييانثتسا دراوم رد  2  هرصبت

اي سرد نآ هك ينايوجشناد هيلك تهج هتفه 17  زا رتهاتوك يتدم رد ار يياهسرد اي سرد ناوت يم ،هاگشناد يشزومآ ياروش تقفاوم و طوبرم هدكشناد داهنشيپ

اهسالك هيلك رد تكرش و دوشن رتمك همان نييآ نيا 5  هدام رد ررقم نازيم زا يسرد دحاو ره تاعاس عومجم هكنيا رب طورشم ،دومن سيردت دنا هدرك ذخا ار اهسرد

.تسا يمازلا يسرد دحاو ره تاعاس قباطم

)اه همان نييآ زا( 7 شيپ تياعر اب سورد بيترت : هرصبت .دنيامن ارجا ار يزير همانرب يلاع ياروش بوصم يسرد ياه همانرب دنفظوم يكشزپ مولع ياه هدكشناد و اههاگشناد مامت هدام

و اههاگشناد هدهع رب عبانم باختنا و سرد كي رد ديدج بلاطم حرط و داوم زير ندرك اج هب اج و سيردت شور ،هرود لوط رد نايوجشناد يليصحت همانرب ميظنت ،اهزاين

.تسا يكشزپ مولع ياه هدكشناد

)اه همان نييآ زا( 8 هب و نييعت ار هتشر اب طبترم يلصا سورد زا يدادعت هطوبرم هورگ صيخشت هب هتشر ره رد يشزومآ همانرب هب هجوت اب دنناوت يم هزيمم تأيه ياراد ياههاگشناد هدام

.دنكن زواجت همان نييآ نيا رد زاجم فقس زا هتشر ره رد هرود لوط و اهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،دنهد هئارا نايوجشناد هب يرايتخا سورد ناونع

)اه همان نييآ زا( 9 ياه هرود رد و تعاس هدام 20  ات يسانشراك ياه هرود زا هتشر ره رد ،هاگشناد و هدكشناد دييأت و يشزومآ هورگ صيخشت هب موزل تروص رد دنناوت يم اه هاگشناد

سرد ره دحاو شيازفا بجوم تعاس شيازفا نيا . دنيازفيب هرود لوط رد ،هتشر سيردت تاعاس هب نيرمت لح ناونع هب تعاس 10  ات هتسويپان يسانشراك و ينادراك

.دوش يمن

)اه همان نييآ زا( 10 هب يكشزپ مولع يزير همانرب يلاعياروش بوصم ياه همانرب لصف رس ربارب ،يكشزپ هورگ يليصحت ياه هرود زا كي ره ندنارذگ يارب مزال يسرد ياهدحاو دادعت هدام

: تسا ريز حرش

دحاو 68  ات 64  نيب: ينادراك هرود

دحاو 130  : هتسويپ يسانشراك هرود

دحاو 65  : هتسويپان يسانشراك هرود

)اه همان نييآ زا( 11 رد : هدام 1  هرصبت .دنك باختنا دياب ار دحاو 18  رثكادح و 10  لقادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 20  رثكادح و 12  لقادح لاسمين ره رد هنازور هرود يوجشناد ره

24  ات رثكادح دعب لاسمين رد ،هدكشناد تقفاوم و امنهار داتسا رظن اب دناوت يم دشاب 17  لقادح يليصحت لاسمين كي رد وجشناد تارمن لك نيگنايم هك يتروص

زا لبق لاسمين رد  2  هرصبت .دنك باختنا ار يسرد دحاو 20  ات رثكادح دناوت يم دشاب طيارش نيا ياراد هك هنابش هرود يوجشناد . دنك باختنا ار يسرددحاو

هرود رد يباختنا ياهدحاو دادعت  3  هرصبت .تسا فاعم هنابش هرود رد دحاو 10  و هنازور هرود رد دحاو 12  لقادح باختنا طرش تياعر زا وجشناد هصرع رد يزومآراك

.تسا يسرد دحاو شش رثكادح يناتسبات

)اه همان نييآ زا( 12 .دشاب يمن زاجم هصرع رد يزومآراك اب هارمه يسرد دحاو ذخا هدام

هك يتروص رد نينچمه . تسا ريذپ ناكما هصرع رد يزومآراك اب هارمه يمومع سرد كي رثكادح ذخا هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت هب و ترورض تروص رد : 1  هرصبت

اي و هدركن تكرش سرد نآ ناحتما رد نكيل و هتشاد روضح طوبرم ياهسالك رد و هدومن ذخا ار سرد نآً  البق و دشاب هتشاد هدناميقاب يروئت يسرد كي اهنت وجشناد

قيرط زا مرت لوط رد ار نآ ناحتما و ذخا هصرع رد يزومآراك اب هارمه ار سرد نآ دناوت يم طوبرم داتسا دييأت و هاگشناد رظن اب ،دشاب هدركن بسك يلوبق هرمن

.دنارذگب داتسا هب يفرعم

هرمن بسك و طوبرم سالك رد تكرش و سرد نآ ددجم باختنا هب مزلم دعب لاسمين رد تفرگ يدودرم هرمن داتسا هب يفرعم سرد رد وجشناد هچنانچ : 2  هرصبت

.تسا يلوبق

يقاب يسرد دحاو 20  رثكادح هنابش هرود يوجشناد و يسرد دحاو 24  رثكادح هنازور هرود يوجشناد هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد هك يدراوم رد : 3  هرصبت

.ديامن باختنا ار اهدحاو نآ هيلك دناوت يم هدكشناد رظن اب دشاب هدشن طورشم لبق لاسمين رد هك يتروص رد دشاب هتشاد

)اه همان نييآ زا( 13 هك يليصحت ياه هتشر همه هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود رد اههاگشناد يدورو يرسارس نومزآ ناگدش هتفريذپ زا هتسد نآ هدام

زاين بسح دنفظوم ،دشاب رتمك ينيعم باصن دح زا ،هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت هب سرد دنچ اي كي رد ،يدورو نومزآ رد اهنآ يناحتما داوم ماخ هرمن

يليصحت لاسمين نيمود اي نيلوا رد ،بوصم همانرب رد جردنم سورد رب هوالع يهاگشناد زاين شيپ سورد ناونع هب دنك يم نييعت هاگشناد نآ هك ار يسورد ،هتشر

و هدنريذپ هاگشناد يشزومآ ياروش هدهعرب يهاگشناد زاين شيپ سورد سيردت نامز و هئارا هوحن ،داوم زير ،دحاو دادعت ،سرد عون نييعت  1  هرصبت .دننارذگب

هرمن رب لمتشم ،ناگدش هتفريذپ همانراك ،يدورو نومزآ جياتن مالعا زا سپ ،روشك شزومآ شجنس نامزاس  2  هرصبت .تسا يشزومآ ياه هورگ داهنشيپ ساسارب

اه هاگشناد رد ،اهنآ يارجا يگنوگچ و يهاگشناد زاين شيپ سورد هئارا  3  هرصبت .دهد يم رارق طبريذ ياههاگشناد رايتخا رد يناحتما داوم زا كي ره رد ار اهنآ ماخ

عبات و يهاگشناد سورد دننام ،وجشناد تارمن لك نيگنايم و يطورشم و لاسمين ناياپ نيگنايم رد باستحا ،وجشناد همانراك رد تارمن تبث هلمج زا ظاحل ره زا

كي رثكا دح ،دنشاب هدنارذگ ار يهاگشناد زاين شيپ سورد زا دحاو 8  لقادح هك ينايوجشناد ليصحت هرود لوط رثكادح هب  4  هرصبت .تسا يلاع شزومآ تاررقم

.دوش يم هدوزفا يليصحت لاسمين

)اه همان نييآ زا( 14 هب هنابش ياه هرود رد و لاس هدام 6  هنازور هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاس 3  هنازور هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد ليصحت زاجم تدم رثكادح

.دوش يم جارخا طوبرم هاگشناد زا دنارذگب تيقفوم اب ليصحت زاجم تدم رثكادح رد ار هرود ياهدحاو دناوتن وجشناد هك يتروص رد .تسا لاس 7  و لاس 5/3  بيترت

)اه همان نييآ زا( 15 و مهدفهود زا يهاگشيامزآ و يلمع ،مهدفهراهچ زا يرظن سرد ره رد وجشناد تبيغ تاعاس و تسا يمازلا سرد ره هب طوبرم تاسلج مامت رد وجشناد روضح هدام

تاسلج رد تبيغ  1  هرصبت .دوشيم بوسحم رفص سرد نآ رد وجشناد هرمن تروص نيا ريغ رد ،دنك زواجت ديابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدكي زا هصرع رد يزومآراك

تبيغ اب دروخرب هوحن . دوش هتخانش هجوم هطوبرم داتسا صيخشت و دنتسم كرادم هئارا اب هك دوب دهاوخ زاجم يتروص رد ، 15  هدام رد هدش صخشم فقس ات سرد

15  هدام رد هدش نييعت نازيم زا شيب سرد ره رد وجشناد تبيغ هك يتروص رد  2  هرصبت .دوب دهاوخ هدكشناد دييأت اب و داتسا هدهع رب )هجوم ريغ اي هجوم( وجشناد

و هنازور هرود يارب دحاو 12  لقادح تياعر لاح نيا رد .دوش يم فذح سرد نآ ،دوش هداد صيخشت هجوم هاگشناد يشزومآ ياروش صيخشت اب وا تبيغ يلو دشاب

.دوشيم بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لماك لاسمين كي ناونع هب روكذم لاسمين و تسين يمازلا لاسمين ره رد هنابش هرود يارب دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 16 .ددرگ يم سرد نآ فذح بجوم سرد ره ناحتما رد هجوم تبيغ و . تسا سرد نآ ناحتما رد رفص هرمن نتفرگ هلزنم هب سرد ره ناحتما رد هجوم ريغ تبيغ هدام

.تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع رب ناحتما هسلج رد تبيغ ندوب هجوم صيخشت

)اه همان نييآ زا( 17 هدش ذخا سرد ود اي ديامن ذخا رگيد سرد ود رثكادح يليصحت لاسمين عورش زا سپ هتفه ود زا رتمك يتلهم رد طقف ،يليصحت لاسمين ره رد دناوت يم وجشناد هدام

رد تبيغ  1  هرصبت .دنكن زواجت ررقم دح زا يو هدش ذخا ياهدحاو دادعت هكنآ رب طورشم ،ديامن اج هب اج رگيد سرد ود اب ار دوخ هدش ذخا سرد ود اي فذح ار دوخ

رد هدش نييعت نازيم( وجشناد زاجم تبيغ رثكادح وزج ،دمآ شيپ تروص رد و تسين زاجم رگيد ليلد ره هب اي و هفاضا و فذح ليلد هب سرد ره لوا هتفه ود تاسلج

.تسين ريذپ ناكما يناتسبات هرود رد هفاضا و فذح  2  هرصبت .دش دهاوخ ارجا روكذم هدام دافم و هبساحم ) 15  هدام

)اه همان نييآ زا( 18 ،دنك فذح طوبرم يشزومآ هورگ دييأت اب ا ر دوخ يرظن ياهسرد زا يكي طقف ،هدنام يليصحت لاسمين ناياپ هب هتفه هدام 5  ات دناوت يم وجشناد ،رارطضا تروص رد

و هنازور هرود رد دحاو 12  زا يو هدناميقاب ياهدحاو دادعت ايناث و دشابن سرد نآ تاعاس عومجم مهدفه راهچ زا شيب سرد نآ رد وجشناد تبيغ الوا هكنآ رب طورشم

.دوشن رتمك هنابش هرود رد دحاو 10

)اه همان نييآ زا( 19 يشزومآ ياروش صيخشت هب انب هك تسا زاجم يتروص رد اهنت ،لاسمين نآ ناياپ تاناحتما عورش زا لبق ات رثكادح ،لاسمين كي رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح هدام

مدع اي هبساحم دش دهاوخ بوسحم يليصحت يصخرم وجشناد يارب لاسمين نآ تروص نيا رد . دشابن لاسمين نآ رد ليصحت همادا هب رداق وجشناد ،هاگشناد

ات رثكادح يناتسبات هرود رد هدش ذخا ياهسرد هيلك فذح : هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب وجشناد ليصحت زاجم تاونس رد يصخرم نيا هبساحم

.تسا ريذپ ناكما هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت اب هرود نآ تاناحتما عورش زا لبق

)اه همان نييآ زا( 20 يم تروص لاسمين ناياپ و لاسمين نيب تاناحتما جياتن و يشزومآ ياهتيلاعف ماجنا ،سالك رد تيلاعف و روضح نازيم ساسا رب سرد ره رد وجشناد تفرشيپ يبايزرا هدام

.تسا يمازلا يرظن سرد ره يارب لاسمين ناياپ يبتك ناحتما يرازگرب : هرصبت .تسا سرد نآ رد وجشناد يبايزرا عجرم سرد ره داتسا و دريگ

)اه همان نييآ زا( 21 ظفح و يا هفرح و يمالسا قالخا تياعر  هدام 211  :دوشيم ماجنا ريز دراوم هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو رد وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا

هلوحم روما ماجنا رد تيلوئسم ساسحا و تقد  213  .تقو مامت و بترم روضح  212  .طوبرم دحاو نانكراك و نيعجارم و ناراميب اب هطبار نسح و ييوجشناد نوئش

بسك و اهدحاو يناياپ تاناحتما رد تكرش  215  .هصرعرد يزومآراك و يزومآراك ياهدحاو زا وجشناد يريگ هرهب و تراهم شيازفا  214  .طوبرم دحاو طباوض قبط

.مزال هرمن

)اه همان نييآ زا( 22 نيب يددع تروص هب سرد ره رد وجشناد تارمن و دوش يم نييعت هرمن تروص هب هدام 21  و 20  هدام رد جردنم دافم ساسا رب ،وجشناد يليصحت تفرشيپ يبايزرا هجيتن

.ددرگيم صخشم تسيب ات رفص

)اه همان نييآ زا( 23 رد ،دوش دودرم يرابجا سورد زا كي ره رد هك ييوجشناد .دشاب يم هدام 12  هصرع رد يزومآراك و يزومآراك و 10  يهاگشيامزآ و يرظن سرد رهرد يلوبق هرمن لقادح

لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . تسا نآ راركت هب مزلم ،تصرف نيلوا

ار يرگيد سرد ،بوصم همانرب رد يرايتخا سورد لودج زا دناوت يم سرد نآ ياج هب ،دوش دودرم يرايتخا سرد كي رد ييوجشناد رگا  1  هرصبت .دوشيم روظنم

2  هرصبت .دوشيم روظنم لك نيگنايم و طوبرم لاسمين نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و يلوبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب . دنك باختنا

هجوت اب و يلمع و يرظن تمسق ود لدعم ،دنوش يم بوسحم سرد كي هك يلمع – يرظن سورد هرمن اما ،دنراد لقتسم هرمن يلمع و يرظن سورد زا كي ره –

ود ره دشاب هديسر 10  هب لدعم دنچ ره ،دشاب رتمك 8  زا اهنآ زا يكي اي و دسرن 10  هب يلمع و يرظن تمسق ود لدعم هك يتروص رد . تسا مادك ره بيارض هب

.دوش راركت اًددجم دياب تمسق

)اه همان نييآ زا( 24 هورگ دييأت و داتسا صيخشت هب هك يتروص رد دنوش يم هئارا هژورپ اب مأوت ،بوصم يشزومآ همانرب رد هك يسورد و هصرع رد يزومآراك هرمن ،ييانثتسا دراوم رد هدام

ليدبت يعطق هرمن هب دعب لاسمين ناياپ ات رثكادح دياب مامتان هرمن .ددرگ يم يقلت مامتان ،دشابن رسيم يليصحت لاسمين كي لوط رد اهنآ ليمكت ،طوبرم يشزومآ

.تسا هدومن ذخا ار دحاو وجشناد هك دوب دهاوخ يلاسمين رد مامتان هرمن تبث تسا يهيدب . ددرگ

)اه همان نييآ زا( 25 هرصبت .ديامن ميلست طوبرم دحاو اي هدكشناد شزومآ هرادا هب سرد نآ ناحتما يرازگرب زا سپ زور هدام 10  فرظ رثكادح ار سرد ره يياهن هرمن شرازگ تسا فظوم داتسا

تروص مزال يگديسر ات دنك مالعا هدكشناد شزومآ هب ًابتك ار دوخ تاضارتعا جياتن مالعا زا سپ زور 3  ات رثكادح دناوت يم وجشناد ،شزومآ طسوت هرمن مالعا زا سپ :

.دريذپ

)اه همان نييآ زا( 26 زا دعب و لاسمين ره ناحتما نيرخآ يرازگرب زا سپ هتفه ود ات رثكادح ار نايوجشناد تارمن تسا فظوم هاگشناد ره رد طبريذ دحاو اي هدكشناد ره شزومآ هرادا هدام

لباق ريغ هاگشناد لك شزومآ هب مالعا زا سپ هرمن : هرصبت .ديامن ميلست هاگشناد لك شزومآ هب ،يلامتحا تاهابتشا عفر و نايوجشناد تاضارتعا هب يگديسر

.تسا رييغت

)اه همان نييآ زا( 27 لك نيگنايم ،زين يليصحت هرود ناياپ رد و هبساحم لاسمين نآ ناياپ ات وا تارمن لك نيگنايم و لاسمين نآ رد وجشناد تارمن نيگنايم ،يليصحت لاسمين ره ناياپ رد هدام

عومجم و دوشيم برض سرد نآ هرمن رد سرد ره ياهدحاو دادعت ،تارمن نيگنايم هبساحم يارب  1  هرصبت .دوشيم تبث يو همانراك رد و هبساحم وجشناد تارمن

لاسمين ناونع هب ،يناتسبات هرود  2  هرصبت .دوشيم ميسقت تسا هتشاد تفايرد يدودرم اي يلوبق هرمن اهنآ يارب وجشناد هك يياهدحاو لك دادعت رب اهبرض لصاح

.دوشيم بوسحم وجشناد لك نيگنايم هبساحم رد اهنت ،دنارذگيم يناتسبات هرود رد وجشناد هك يسورد تارمن .دوش يمن بوسحم يليصحت

)اه همان نييآ زا( 28 .دوب دهاوخ طورشم تروص هب ،دعب لاسمين رد وجشناد يسيون مان ،تروص نيا ريغ رد ،دشاب هدام 12  زا رتمك ديابن يليصحت لاسمين چيه رد وجشناد تارمن نيگنايم

وزج لاسمين نآ ، دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود يارب و دحاو 12  زا رتمك هنازور ةرود يارب هاگشناد طسوت هدش هئارا ياهدحاو دادعت هك يدراوم رد : 1  هرصبت

تالكشم تلع هب هك يدراوم رد . دش دهاوخ هبساحم يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم رسك تروص رد نكيلو دش دهاوخن بوسحم وجشناد يليصحت تاونس

رسك تروص رد و بوسحم وجشناد يليصحت تاونس وزج لاسمين نآ ،دشاب دحاو 10  زا رتمك هنابش هرود رد و ،دحاو 12  زا رتمك اهدحاو دادعت هنازور هرود رد ،وجشناد

ًابتك وا ءايلوا و يو هب راب ره ار وجشناد ندوب طورشم عوضوم تسا فظوم هاگشناد ره : 2  هرصبت .دش دهاوخ هبساحم زين يطورشم لاسمين ناونع هب نيگنايم

يعنام ،رما نيا زا وجشناد يعالطا يب راهظا اي و هاگشناد فرط زا يو هب راطخا رد روصق فصو نيا اب . ديامن طبض وجشناد هدنورپ رد ار نآ زا هخسن كي و دهد عالطا

.دوب دهاوخن تاررقم يارجا رد

)اه همان نييآ زا( 29 دحاو هدام 12  زا شيب و هنازور هرود رد يسرد دحاو 14  زا شيب باختنا هصرعرد يزومآراك زا لبق لاسمين رد يتح دنك يم يسيون مان طورشم تروصب هك ييوجشناد

هئارا ،وجشناد يليصحت قباوس و هدنام يقاب دحاو دادعت هب هجوت اب هصرع رد يزومآراك زا لبق لاسمين رد ،ييانثتسا دراوم رد :هرصبت .درادن ار هنابش هرود رد يسرد

هرود رد يسرد دحاو تسيب زا شيب دادعت نيا تروص ره رد . تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب 29  هدام لومشم يوجشناد هب ررقم دح زا رتشيب دحاو

.دشاب ديابن هنابش هرود رد يسرد دحاو 18  و هنازور

)اه همان نييآ زا( 30 هس رد هتسويپ يسانشراك و بوانتم اي يلاوتم زا معا ،يليصحت لاسمين ود رد هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود رد وجشناد تارمن نيگنايم هك يتروصرد هدام

.دوشيم مورحم ليصحت همادا زا ،دشاب هك هرود زا يا هلحرم ره رد دشاب 12  زا رتمك ،بوانتم لاسمين راهچ اي يلاوتم لاسمين

)اه همان نييآ زا( 31 نآ رد ليصحت ةمادا هب ليامت هك ييوجشناد اي و دوش يم مورحم هتسويپ يسانشراك هرود رد ليصحت همادا زا ،دح زا شيب ندش طورشم ظاحل هب هك ييوجشناد هدام

هرود رد ،طوبرم طباوض رياس تياعر اب و رت نيياپ عطقم رد دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم و نيناوق قباطم اهدحاو قيبطت زا سپ دناوتيم ،درادن ار عطقم

شريذپ ذخا زا سپ دناوتيم وجشناد دشابن رياد هاگشناد نآ رد وجشناد ةتشر رت نيياپ عطقم هك يتروص رد : 1  هرصبت .دوش ليصحتلا غراف دوخ يليصحت ةتشر ينادراك

رداص دصقم هاگشناد طسوت وجشناد يليصحت كردم .دوش ليصحتلا غراف و هداد ليصحت همادا تسا رياد نآ رد طوبرم هتشر ينادراك عطقم هك يرگيد هاگشناد زا

هب ،طوبرم يشزومآ هورگ رظن اب دناوت يم وجشناد ،دشاب هتشادن رياد و بوصم همانرب ،رت نيياپ عطقم رد وجشناد يليصحت هتشر هك يتروص رد : 2  هرصبت .دوشيم

هتشر همانرب اب اهدحاو قيبطت زا سپ و دهد هتشر رييغت رگيد هاگشناد اي هاگشناد نآ رد ،رت نيياپ عطقم رد ،دوخ يليصحت هتشر هب كيدزن دوجوم ياه هتشر زا يكي

رب ،دوبمك سورد نييعتو اهدحاو قيبطت هك تسا يهيدب . دوش ليصحتلا غراف ديدج هتشر ينادراك عطقم رد ،دوبمك ياهدحاو ندنارذگ و طوبرم تاررقم قباطم ديدج

.دشاب يم لاسمين كي رگيد هاگشناد زا شريذپ ذخا تهج زاجم تصرف رثكادح . تسا هدنريذپ هاگشناد يشزومآ هورگ هدهع

)اه همان نييآ زا( 32 يارب دناوت يم ،تسا هدرپس ليصحت نارود رد هك يتادهعت وغل اي ماجنا تروص رد ،دوش يم مورحم ليصحت همادا زا دح زا شيب ندش طورشم ليلدب هك ييوجشناد هدام

يم هدنريذپ هاگشناد . دهد ليصحت همادا دوخ هقالع دروم هتشر رد يلوبق تروص رد و دنك تكرش يرسارس نومزآ رد ،دوخ يلبق هتشر زا ريغ هب ددجم ليصحت

.دريذپب ار اهنآ مامت اي يضعب همان نييآ نيا طباوض قبط و هداد قيبطت ديدج هتشر همانرب اب ،تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك ار يياهدحاو ،دناوت

)اه همان نييآ زا( 33 يسانشراك هرود رد و لاسمين كي يارب رثكادح هتسويپان يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كي ره رد ،يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ دناوت يم وجشناد هدام

يسانشراك و ينادراك ياه هرود زا كيره رد دنناوت يم هنابش هرود نايوجشناد . دنك هدافتسا يليصحت يصخرم زا بوانتم اي يلاوتم لاسمين ود يارب هتسويپ

1  هرصبت .دننك هدافتسا يليصحت يصخرم زا ،بوانتم اي يلاوتم لاسمين 3  يارب رثكادح هتسويپ يسانشراك ياه هرود رد و لاسمين ود يارب رثكادح هتسويپان

زاجم تدم رثكادح وزج ،يليصحت يصخرم تدم  2  هرصبت .دشاب يم هاگشناد يشزومآ ياروش اب يليصحت لاسمين نيلوا رد وجشناد يليصحت يصخرم اب تقفاوم

.دوشيم بوسحم هرود ره رد وجشناد ليصحت

)اه همان نييآ زا( 34 .ددرگ ميلست هاگشناد شزومآ هرادا هب وجشناد طسوت ،لاسمين ره يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح ،يبتك تروص هب دياب يليصحت يصخرم ياضاقت هدام

هاگشناد شزومآ هرادا  2  هرصبت .تسا هاگشناد يشزومآ ياروش هدهع هب يريگ ميمصت ،دوش هئارا ررقم نامز زا جراخ يليصحت يصخرم ياضاقت هچنانچ : 1  هرصبت

:3  هرصبت .ديامن غالبا يو هب ًابتك ار وجشناد تساوخرد اب تقفاوم مدع اي تقفاوم يسيون مان تلهم مامتا زا لبق طبريذ هدكشناد زا رظن بسك زا سپ تسا فظوم

.دشاب يم وجشناد هدهع رب يليصحت يصخرم زا يشان بقاوع

)اه همان نييآ زا( 35 باستحا نودب ،نامياز يصخرم لاسمين كي زا تاررقم و طباوض رياس تياعر اب دنناوت يم يكشزپ مولع ياه هتشر هيلك رد ليصحت هب لغاش رادراب نز نايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا يليصحت تاونس رد

)اه همان نييآ زا( 36 يصخرم لاسمين كي رثكادح زا دنناوت يم دشاب هديسر هاگشناد يشزومآ ياروش و يكشزپ ياروش دييأت هب اهنآ هجوم يكشزپ رذع و يهاوگ هك ينايوجشناد هدام

.دنيامن هدافتسا تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 37 هئارا اب دناوت يم ،دوش يم مازعا روشك زا جراخ هب هارمه ناونع هب هيسروب نايوجشناد زا يكي رسمه اي ،تلود نانكراك زا يكي رسمه ناونع هب هك ييوجشناد هدام

يصخرم زا زين رگيد لاس 4  ات ليصحت هرود لوط رد زاجم يصخرم نازيم زا هدافتسا رب هوالع ،هاگشناد يشزومآ ياروش دييأت و صيخشت هب و رسمه تيرومأم مكح

.ددرگ دنم هرهب ،تاونس رد باستحا نودب يليصحت

)اه همان نييآ زا( 38 زاجم وجشناد نيا . ديامن ميلست هدكشناد اي هاگشناد شزومآ هرادا هب ًاصخش ار دوخ فارصنا تساوخرد دياب دشاب هتشاد ليصحت زا فارصنا هب ليامت هك ييوجشناد هدام

يم رداص يو ليصحت زا فارصنا مكح تلهم نيا ياضقنا زا سپ دريگب سپ ار دوخ فارصنا ياضاقت لاسمين نامه ناياپ زا لبق هامكي ات رثكادح راب كي يارب طقف تسا

هب تسا فظوم ديامن تفايرد ار دوخ يليصحت كردم دهاوخب هچنانچ ليصحت زا فرصنم يوجشناد : هرصبت .درادن ار هتشر نآ رد ليصحت همادا قح نآ زا سپ و دوش

.ديامن لمع دوخ ليصحت نارود ينوناق تادهعت هيلك

)اه همان نييآ زا( 39 .تسا يليصحت عطقم نامه و هتشر نامه رد رگيد هاگشناد هب هاگشناد كي زا وجشناد ليصحت لحم رييغت ينعم هب لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 40 تاررقم رظن زا ءادبم هاگشناد رد يضاقتم ليصحت همادا  هدام 401  :تسا ريز طيارش همه نتشاد هب طونم دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب وجشناد لاقتنا

وجشناد هدناميقاب ياهدحاو  403  .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يشزومآ هرود زا لاسمين كي لقادح يضاقتم  402  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ

ليصحت لحم لاقتنا :هرصبت .دشاب 12  لقادح ،يضاقتم هدش هدنارذگ سورد تارمن نيگنايم  404  .دشاب هرود ياهدحاو لك فصن لقادح ،دصقم هاگشناد يارب

.تسا ريذپ ناكما ،طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و 40  هدام طيارش تياعر اب دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياه هاگتسد هب هك ينايوجشناد

)اه همان نييآ زا( 41 هب يو هك يروط هب وجشناد هداوناخ تسرپرس ندش لولعم اي توف ،تداهش  هدام 411  :ريز دراوم رد زج تسا عونمم نارهت ياه هاگشناد زا كي ره هب وجشناد لاقتنا

يلاع ياروش صيخشت هب هك يوحن هب ،وجشناد رثوم تيلولعم اي جالعلا بعص يراميب  412  .دوش هتخانش هداوناخ ليفك ناونع هب ،ينوناق عجارم صيخشت

عجارم دييأت هب دشاب نارهت رد رهوش لاغتشا اي ليصحت لحم هك رتخد يوجشناد يمئاد و يمسر جاودزا 413  .دشابن لقتسم روط هب يگدنز همادا هب رداق يكشزپ

هئارا تلود يناميپ اي يمسر نادنمراك يارب  2  هرصبت .دشاب هتفرگ تروص هاگشناد رد وجشناد يلوبق زا دعب دياب هدام نيا رد روكذم دراوم زا كي ره  1  هرصبت .طبريذ

هرصبت .دشاب هديسر يماظتنا يورين اي ينوناق عجارم دييأت هب دياب نارهت رد وا تنوكس و لاغتشا يهاوگ تسا دازآ رسمه لغش رگا و تسا يرورض لاغتشا مكح

لحم ناتسرهش رد رتخد يليصحت هتشر رگا ،دشاب وجشناد ناتسرهش رد زين وا رسمه و دشاب نارهت رد رتخد يوجشناد ليصحت لحم هچنانچ ييانثتسا دراوم رد  3

.دسرب زين دصقم هاگشناد دييأت هب دياب روكذم دراوم زا كي ره تحص  4  هرصبت .دوش لقتنم نارهت هب دناوتيم وا رسمه ،دشابن دوجوم رسمه ليصحت

)اه همان نييآ زا( 42 هب يتلود ريغ ياه هاگشناد زا و هنابش و هنازور زا معا يروضح ياه هاگشناد هب ) رون مايپ ( يروضح ريغ ياه هاگشناد زا و هنازور هب هنابش ياه هرود زا لاقتنا هدام

تأيه ياضعا نادنزرف لاقتنا : 1  هرصبت .تسا عنامالب ،طوبرم طباوض تياعر و دصقم و ءادبم تقفاوم اب نآ سكع هب لاقتنا يلو تسا عونمم يتلود ياه هاگشناد

شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هب روشك زا جراخ رد ليصحت هب لغاش يناريا نايوجشناد لاقتنا : 2  هرصبت .دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات يملع

.دشابيم دوخ هب طوبرم همان نييآ و طباوض عبات روشك لخاد يلاع

)اه همان نييآ زا( 43 ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا لبق هتفه هدام 6  لقادح ،دروم ركذ اب ًابتك ار دوخ لاقتنا تساوخرد دياب لاقتنا يضاقتم يوجشناد

.ديامن

)اه همان نييآ زا( 44 هب وا تارمن زير و وجشناد تساوخرد هارمه ار دوخ تقفاوم ،هتفه كي فرظ رثكادح تسا فظوم ،طيارش دجاو يضاقتم لاقتنا اب تقفاوم تروص رد ءادبم هاگشناد هدام

تروص رد : هرصبت .ديامن مالعا ءادبم هاگشناد هب ار دوخ رظن يسيون مان عورش زا لبق هتفه ود لقادح تسا فلكم دصقم هاگشناد و دراد لاسرا دصقم هاگشناد

.دوش يم عطق ءادبم هاگشناد اب وجشناد طابترا و لاسرا دصقم هاگشناد هب ءادبم هاگشناد زا وجشناد قباوس هيلك ،لاقتنا اب تقفاوم

)اه همان نييآ زا( 45 10 هدام  زا رتشيب و 12  زا رتمك اهنآ هرمن هك يياهدحاو نتفريذپ و دوش يم هتفريذپ تسا رتالاب اي و 12  اهنآ تارمن هك وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو ،لاقتنا تروص رد

هدناميقاب ياهدحاو ندنارذگ ناكما يو هك تسا زاجم يدودح رد يلاقتنا يوجشناد يسرد ياهدحاو شريذپ مدع لاح ره رد . تسا دصقم هاگشناد هدهع رب تسا

يلاقتنا يوجشناد يشزومآ قباوس و يدر اي و يلوبق زا معا ءادبم هاگشناد رد وجشناد يسرد تارمن مامت : هرصبت .دشاب هتشاد ليصحت زاجم تدم لوط رد ار دوخ

.دوشيم بوسحم وا لك نيگنايم هبساحم رد و تبث وجشناد همانراك رد ًانيع ،يطورشم ظاحل زا

)اه همان نييآ زا( 46 هدش ذخا ياهدحاو عومجم و وجشناد هدش هدنارذگ ياهدحاو دادعت كردم نآ رد و دوش يم رداص دصقم هاگشناد طسوت يلاقتنا يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

.دوشيم ديق وجشناد يليصحت قباوس و اهنآ تارمن نيگنايم ركذ اب ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد رد

)اه همان نييآ زا( 47 .تسا زاجم راب كي طقف ،عطقم ره رد ليصحت تدم لوط رد وجشناد لاقتنا هدام

)اه همان نييآ زا( 48 عنامالب رابكي يارب ليصحت تدم لوط رد ريز طيارش زارحا تروص رد و لاسمين كي لقادح ندنارذگ زا سپ ،دصقم و ءادبم ياه هاگشناد تقفاوم اب وجشناد ود يياجباج هدام

دياب وجشناد ود ره ليصحت هب دورو لاس  482  .دشاب عنامالب يطابضنا و يشزومآ تاررقم رظن زا ءادبم ياههاگشناد رد وجشناد ود ره ليصحت همادا  481  .تسا

ينايوجشناد يياجباج يارب  1  هرصبت .دنشاب هدنارذگ ار هرود ياهدحاو زا دصرد هاجنپ زا شيب ديابن يياجباج يضاقتم يوجشناد ود ره تروص ره رد و دشاب ناسكي

ناگدش هتفريذپ يياجباج : 2  هرصبت .تسا يمازلا روكذم طيارش رب هوالع طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم بسك ،دنا هدرپس دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك

3  هرصبت .تسا عنامالب لصف نيا دافم تياعر اب ءادبم هاگشناد رد يليصحت لاسمين كي ندنارذگ زا سپ ،تساوخرد هئارا اب يليصحت لاس ره رد يرسارس نومزآ

.دوشيم رداص دصقم هاگشناد طسوت ،دنا هدش اجباج هك ينايوجشناد ليصحت زا تغارف كردم

)اه همان نييآ زا( 49 هام ريت ناياپ يلا مهدزناپ هلصاف رد و هدومن ليمكت و تفايرد دوخ ليصحت لحم هاگشناد زا ار يياجباج هب طوبرم مرف هخسن ود يتسياب يياجباج يضاقتم يوجشناد هدام

2  هرصبت .دنك باختنا دصقم ناونع هب ار هاگشناد كي دناوت يم اًرصحنم يياجباج يضاقتم يوجشناد  1  هرصبت . دنك ميلست ءادبم هاگشناد شزومآ هب لاس ره

.دش دهاوخن هتفريذپ دنا هدش اجباج اي لقتنم رابكيً  البق هك ينايوجشناد يياجباج ياضاقت

)اه همان نييآ زا( 50 حرش هارمه هب ار هدش دييأت ياهاضاقت زا هخسن كي دروم بسح و مادقا هديسر ياهاضاقت يسررب هب تبسن هدش نييعت تلهم ياضقنا زا سپ اههاگشناد هدام

يتسياب يياجباج ياضاقت و تفرگ دهاوخ تروص لاس رد راب كي اًرصحنم يياجباج : هرصبت .دنراد يم لاسرا دصقم هاگشناد هب دنا هدنارذگ نايضاقتم هك يياهدحاو

.دشاب هديسر دصقم هاگشناد هب هام دادرم ناياپ ات رثكادح

)اه همان نييآ زا( 51 جياتن و دريگ يم رارق يسررب دروم دصقم هاگشناد رد اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش رد هديسر ياضاقت يليصحت لاس ره هام رويرهش يادتبا زا هدام

عفنيذ نايوجشناد هب قيرط نآ زا و ءادبم هاگشناد هب دصقم هاگشناد يشزومآ نواعم طسوت ،يهاگشناد ميوقت ساسا رب يسيون مان عورش زا لبق هذختم تاميمصت

ارجالا مزال نيفرط يارب و يعطق تسا يرما اروش نآ بختنم هتيمك اي و يشزومآ ياروش بيوصت زا سپ يضاقتم نايوجشناد يياجباج : هرصبت .ددرگ يم مالعا

.تسا

)اه همان نييآ زا( 52 لحم ،نامهيم يوجشناد ناونع هب دصقم و ءادبم ياه هاگشناد قفاوت اب دناوت يم دشاب دوخ ليصحت لحم رييغت هب ريزگان تقوم روط هب وجشناد هك يدراوم رد هدام

زا و يروضح ريغ هب يروضح ياه هاگشناد زا و هنابش هب هنازور ياه هرود زا ينامهيم : هرصبت .دهد رييغت نيعم تدم يارب تقوم روط هب ار دوخ ليصحت

.تسا عونمم سكعرب و يتلود ريغ هب يتلود ياههاگشناد

)اه همان نييآ زا( 53 .دشاب هدنارذگ ءادبم هاگشناد رد ار دوخ يليصحت لاسمين كي لقادح وجشناد هك تسا نيا رب طورشم هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم هدام

)اه همان نييآ زا( 54 دحاو هدام 10  زا رتمك روكذم يسرد ياهدحاو دادعت هكنآ طرش هب ،دصقم و ءادبم هاگشناد تقفاوم اب سرد دنچ اي كي ندنارذگ يارب هاگشناد كي رد وجشناد ندش نامهيم

.تسا عنامالب ،دوشن رتشيب دحاو تسيب زا و رتمك دحاو 12  زا لاسمين نآ رد دصقم و ءادبم هاگشناد رد وجشناد هدش ذخا يسرد ياهدحاو عمج و دشاب

)اه همان نييآ زا( 55 روط هب ،هاگشناد كي رد ،هتسويپ يسانشراك هرود رد لاسمين ود و هتسويپان يسانشراك اي و ينادراك هرود رد لاسمين كي رثكادح دناوت يم هتشر ره رد وجشناد ره هدام

هاگشناد دنچ اي كي رد سرد كت تروصب هچ و ،تقو مامت تروصب هچ ،نامهيم تروص هب وجشناد هك يياهدحاو لاحره رد . دنك ليصحت نامهيم تروص هب ،تقو مامت

هورگ عالطا اب دياب تقو مامت تروص هب هچ و سرد كت تروص هب هچ وجشناد دحاو باختنا : هرصبت .دنك زواجت هرود ياهدحاو لك دصرد 40  زا ديابن ،تسا هدنارذگ

.دشاب دصقم هاگشناد طيارش قبط و ءادبم هاگشناد رد طوبرم يشزومآ

)اه همان نييآ زا( 56 و لاسمين نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و دوش يم تبث ءادبم هاگشناد رد وا همانراك رد ًانيع ،دنارذگ يم هاگشناد دنچ اي كي رد نامهيم يوجشناد هك يياهدحاو هدام

رتمك هرمن اب دصقم هاگشناد رد وجشناد هك ار يياهدحاو و دشاب يم 12  دصقم هاگشناد رد نامهيم يوجشناد يلوبق هرمن لقادح .دش دهاوخ روظنم وا لك نيگنايم

.دنارذگب اًددجم دياب تسا هدنارذگ 12  زا

)اه همان نييآ زا( 57 .دوش يم رداص ءادبم هاگشناد طسوت نامهيم يوجشناد ليصحت زا تغارف كردم هدام

)اه همان نييآ زا( 58 رييغت رگيد هتشر هب يا هتشر زا طبريذ هاگشناد تقفاوم و ريز طيارش نتشاد اب دناوت يم هتسويپ يسانشراك و ينادراك عطقم رد ليصحت نارود لوط رد وجشناد هدام

ار هرود ياهدحاو مود كي رثكادح و مشش كي لقادح  582  .دشاب عنامالب يشزومآ تاررقم رظن زا يلبق هتشر رد يضاقتم ليصحت همادا  581  :دهد هتشر

لاس نامه رد اضاقت دروم هتشر و هيمهس رد هدش هتفريذپ درف نيرت نيياپ نومزآ هرمن زا هاگشناد هب دورو لاس رد يضاقتم يدورو نومزآ هرمن  583  .دشاب هدنارذگ

1  هرصبت .دشاب هتشاد ار ديدج هتشر رد زايندروم يسرد ياهدحاو ندنارذگ ناكما ،ليصحت زاجم تدم رثكادح هب هجوت اب – 584  .دشابن رتمك دصقم هاگشناد رد

نيا طيارش هيلك تياعر اب ،دنراد دهعت صاخ ييارجا ياههاگتسد هب هك ينايوجشناد هتشر رييغت 2  هرصبت .تسا عونمم هتسويپان يسانشراك عطقم رد هتشر رييغت

،تسا هدش ينيب شيپ يصاخ طيارش اهنآ شنيزگ طباوض رد هك يياه هتشر هب هتشر رييغت  3  هرصبت .تسا ريذپ ناكما طبريذ ييارجا هاگتسد تقفاوم مالعا و هدام

.دهد هتشر رييغت دناوتيم راب كي اهنت دوخ ليصحت لوط رد وجشناد  4  هرصبت .تسا طوبرم طيارش زارحا هب لوكوم

)اه همان نييآ زا( 59 .تسا ريذپ ناكما رت نيياپ عطقم هب رتالاب عطقم زا طقف تروص نيا ريغرد ،دريگ يم تروص حطس مه عطاقم رد هتشر رييغت هدام

)اه همان نييآ زا( 60 تشگزاب هزاجا وجشناد ،مان تبث زا سپ . ديامن دحاو باختنا و مان تبث ديدج هتشر رد تصرف نيلوا رد تسا فظوم وجشناد ،هتشر رييغت ياضاقت اب تقفاوم تروص رد هدام

.درادن ار يلبق هتشر هب

يم بلس هرود ناياپ ات هتشر رييغت قح و دوشيم يقلت هتشر رييغت زا فارصنا هلزنم هب نيعم تقو رد ديدج هتشر رد مان تبث هب وجشناد ندركن مادقا  1  هرصبت

.دوش

.دشاب يم يلبق هتشر تاررقم عبات ديدج هتشر رد مان تبث زا لبق ات وجشناد  2  هرصبت

)اه همان نييآ زا( 61 لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت :هرصبت .تسا عنامالب لاقتنا اب ماوت هتشر رييغت ،دشاب هتشر رييغت طيارش نينچمه و لاقتنا طيارش ياراد نامزمه وجشناد هك يتروص رد هدام

.تسا عنامالب ،لاقتنا و هتشر رييغت طيارش نتشاد تروص رد سكع رب و يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو هب يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو زا

)اه همان نييآ زا( 62 هب هك دوش يم هتفريذپ يو زا يسورد طقف و دوش يم يزاسلداعم و يسررب ديدج هتشر يشزومآ هورگ رد تسا هدنارذگ يلبق هتشر رد وجشناد هك يسورد هدام

.دشابن رتمك 12  زا زين سورد نآ زا كي ره هرمن و دشاب هتشاد يياوتحم كارتشا دصرد 80  لقادح ،ديدج هتشر سورداب ،يشزومآ هورگ صيخشت

رد باستحا نودب هدشن هتفريذپ سورد تارمن يلو ،دوش يم روظنم لك نيگنايم هبساحم رد اهنآ تارمن و تبث وجشناد همانراك رد هدش هتفريذپ سورد  1  هرصبت

،هاگشناد يشزومآ ياروش ميمصت اب دشاب 12  زا رتمك وا هدشن هتفريذپ ياهدحاو لك نيگنايم هچنانچ تروص نيا رد. دنام يم يقاب وجشناد همانراك رد نيگنايم

.دوشيم روظنم ديدج هتشر رد وجشناد يارب ،يطورشم لاسمين كي ناونع هب اًعمج

ليصحت زاجم تدم لوط رد ار ديدج هتشر زاين دروم ياهدحاو ندنارذگ ناكما هك دشاب يدح رد ،وجشناد هدشن هتفريذپ سورد ياهدحاو دادعت هك يتروص رد  2  هرصبت

.دوشيمن تقفاوم وا هتشر رييغت ياضاقت اب ،دنك بلس يو زا

)اه همان نييآ زا( 63 ميلست دوخ ليصحت لحم هاگشناد شزومآ هرادا هب يليصحت لاسمين عورش زا شيپ هتفه هدام 6  لقادح مزال كرادم اب هارمه ار دوخ تساوخرد دياب هتشر رييغت يضاقتم

.ديامن

09:29  93/11/26  : راشتنا خيرات
32  : ربخ ديدزاب دادعت

هقيقد 9  و تعاس 3  : هعلاطم نامز

هتسويپان يسانشراك و هتسويپ يسانشراك ،ينادراك ياه هرود يشزومآ همان نييآ

.
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