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 اّویت ٍ ضرٍرت هضوَى:
سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗ یب ػبیجشطٚس٘بِیضْ ،سؿش ٝجذیذی اص سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی اػز و ٝثب ا٘فجبس اعالػبر  ٚثٛجٛد آٔذٖ ؿجىٝ
ایٙشش٘ز سح َٛػظیٕی دس ػشك ٝاعالع سػب٘ی ایجبد وشد ٜاػز .سبجبییى ٝأشٚص سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی دس سػب٘ٞ ٝبی ػٙشی دس ٔمبثُ

سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی دس فضبی آ٘الیٗ سً٘ ثبخش ٚ ٝثشای ججشاٖ ایٗ أش ایٗ سػب٘ٞ ٝب ث ٝفضبی دیجیشبَ ٚ ٚة ٘یض سٚی آٚسد ٜا٘ذ.
ػشػز دس اعالع سػب٘ی اكّی سشیٗ ػٙلش اػز و ٝسٚص٘بٍٔ٘ٝبسی آ٘الیٗ سا ث ٝسٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی ٘ٛؿشبسی سحٕیُ وشد ٜاػز ٚ
ثب ایٗ ٚجٛد سٚص٘بٔ ٍ٘ ٝبساٖ ثبیذ سىٙیه ٞبی ٘ٛیٗ سلبثز سا و ٝثشخبػش ٝاص فٗ آٚسی ٞبی ٘ٛیٗ اػز ،ثیبٔٛص٘ذ سب ثشٛا٘ٙذ ثٝ
صٚدسشیٗ فشكز دیبْٞبی سػب٘ٝیی ث ٝدٚسسشیٗ ٘مغ ٝجٟبٖ ثفشػشٙذ.
تطریح دٍرُ:
ایٗ دٚس ٜثشای دا٘ـجٛیبٖ طٚس٘بِیضْ ٟٔبسر ٞبی ٘ظشی  ٚػّٕی ٌضاسؿٍشی چٙذ سػب٘ ٝای سا دس فضبی ٚة یبد ٔی دٞذ
و ٝچغٛس ایٗ ٌضاسؽ ٞب سا سٟی ٚ ٝدس ٚة ػبیز ٚ ٚثالي دؼز ٕ٘بیٙذ .دا٘ـجٛیبٖ دس ایٗ وٛسع ثب چـٓ ا٘ذاص ،اثضاسٞب ٚ
ادثیبر ،سىٙیه ٞبی چٙذ سػب٘ ٝای ثشای سٟی ٚ ٝا٘ىـبف دشٚطٞ ٜبی چٙذ سػب٘ ٝای آؿٙب خٛاٙٞذ ؿذ.
ایٗ دٚس ٜث ٝسِٛیذ یه سٚص٘بٔ ٝآ٘الیٗ سٕشوض خٛاٞذ وشد .دا٘ـجٛیبٖ ٟٔبسر ٞبی ٘ٛیؼٙذٌیٌ ،ضاسؿٍشیٚ ،یشاػشبسی،
ٔجب٘ی صثبٖ اچ سی اْ اَ ،ػیؼشٓ ٔذیشیز ٔحشٛا ،ادیز كفحبر ٚة  ٚوبسثب یه ٚة ػبیز خجشی سا ٘یض فشا خٛاٙٞذ ٌشفز.
ایٗ دٚس ٜایٗ ٔؼئّ ٝسا و ٝچٍ ٝ٘ٛساثغ ٝثب ٔخبعجبٖ سا ٔی سٛاٖ ث ٝساثغٞ ٝبی دٚػٛی ٚ ٝسؼبّٔی دس فضبی ایٙشش٘ز سجذیُ وشد
٘یض ثشسػی ٔی وٙذ؛ ٔـىالر اخاللی و ٝسا ؤٕ ٝىٗ اػز اص فٗ آٚسی ٞبی جذیذ ٘بؿی ؿ٘ٛذ  ٚچٍ ٝ٘ٛػبخشبس ػبصٔبٖ
ٞبی خجشی ٕٔىٗ اػز ثب فٗ آٚسی سغییش وٙذ ٘یض ث ٝثحث ٔیٍیشد.
اّداف دٍرُ:
دا٘ـجٛیبٖ اص عشیك ػخٙشا٘ی ٞبی دسػی ،ػیٕیٙبسٞب  ٚثحث ٞبی كٙفی ٔ ٚغبِؼٙٔ ٝبثغ ثشسػی خٛاٙٞذ وشد و ٝچٍٝ٘ٛ
ا٘مالة دیجیشبَ  ٚایٙشش٘ز ثش طٚس٘بِیضْ سبثیشٌزاؿش ٝاػز .دا٘ـجٛیبٖ طٚس٘بِیضْ اكٔ ٚ َٛجب٘ی اكٔ ٚ َٛجب٘ی ٘ـش دس ٚة سا
اص ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚعشاحی یه ٚة ػبیز جذیذ سب سِٛیذ  ٚا٘شـبس ٌضاؽ ٞبی چٙذ سػب٘ ٝای ثب ٍٕٞشایی ٔشٗ ،ػىغٚ ،یذی،ٛ
كذا ٌ ٚشافیً دس جّؼبر كٙفی  ٚالثشاسٛس وٕذیٛسش  ٚسٕشیٗ ٞبی ػّٕی ٌ ٚشٞٚی یبد خٛاٙٞذ ٌشفز.
ایٗ وٛسع ث ٝدا٘ـجٛیبٖ خٛاٞذ آٔٛخز و ٝچغٛس اص ػخز افضاسٞب ٘ ٚشْ افضاسٞبی عشای كفحبر ٚة ثشای خّك ایذٞ ٜب
ٔ ٚغبِت دس فضبی ایٙشش٘ز اػشفبدٕ٘ ٜبیٙذ
دا ٘ـجٛیبٖ فشا خٛاٙٞذ ٌشفز و ٝچ ٝاكِٛی ثبیذ دس ٘ٛیؼٙذٌی ،سٚایز  ٚسٟیٌ ٝضاسؽ ٞب دس فضبی آ٘الیٗ سػبیز ؿٛدٞ .ش
وذاْ اص دا٘ـجٛیبٖ ثب ا٘شخبة یه خجش  ٚػٛط ٜیه ٌضاسؽ چٙذ سػب٘ ٝای ٘یض سٟیٟٔ ٚ ٝبسر ٞبی ٌضاسؿٍشی ٚ ٚیشاػشبسی
ؿبٖ سا سمٛیز خٛاٙٞذ وشد .آٟ٘ب ٔی آٔٛص٘ذ و ٝیه ٚة ػبیز سا چغٛس ٔذیشیز وٙٙذ  ٚسٚصا٘ٔ ٝغبِت خجشی  ٚسحّیّی سا
ثشٚص سػب٘ی ٕ٘بیٙذ.

دا٘ـجٛیبٖ یبد ٔیٍیش٘ذ و ٝچٍ ٝ٘ٛثب دػشٍبٞ ٜب  ٚاثضاسٞبی كذا  ٚسلٛیش دس سػب٘ٞ ٝبی چٙذ سػب٘ ٝای ،دشٚطٞ ٜبی دٚػٛیٝ
سؼبّٔی وبسوٙٙذ؛ سبثیش فٗ آٚسی ٔٛثبیُ سا ثشسػی ٕ٘بیٙذ  ٚیبد ثٍیش٘ذ و ٝثب فٗ آٚسی ٞبی دسحبَ ظٟٛس ػبصٌبس ؿ٘ٛذٚ ،
اسصؿٟبی اػبػی طٚس٘بِیضْ ٘ ٚمؾ آٖ سا دس جبٔؼ ٝدٔٛوشاسیه ث ٝخبعش ثؼذبس٘ذ.
ٕٞچٙبٖ آٟ٘ب خٛاٙٞذ آٔٛخز ؤٟ ٝبسر ٞبی اسسجبعی حشف ٝای ٔ ٚیبٖ فشدی سا ثشای ؿشوز دس دشٚطٞ ٜبی ٌشٞٚی چغٛس
ثىبس ثجش٘ذ.
رٍش تدریس
 -9ایٗ دسع سٚیىشد آٔٛصؿی  ٚسذسیغ ػٌ ٝب٘ ٝای اسخبر ٔی وٙذ .جّؼبر ػٙشی ػخٙشا٘ی ،ثحث یب ػیٕیٙبس ٚ
ٔغبِت آٔٛصؿی ػّٕی  ٚسٕشیٗ ٞب سا دس آصٔبیـٍب ٜوٕذیٛسش دس ٔ ٓٞی آٔیضد.
 -1سٚؽ اكّی اسائٝی دسع دس كٙف ث ٝكٛسر ٌفشٍٛیی خٛاٞذ ثٛد .دا٘ـجٛیبٖ ثب ٔشٚس دسع جذیذ  ٚداؿشٗ
آٔبدٌی لجّی دس ػبػز دسػی دسثبس ٜی ٔٛضٛع دسع ثب اػشبد  ٚیىذیٍش ثٌ ٝفشٍ ٛخٛاٙٞذ دشداخز.
 -3سـشیح فـشدٜی دسع جذیذ ٘ ٚىبر ٘ظشی  ٚدیچیذٜی آٖ
 -4ث ٝثحثٌزاؿشٗ ٔٛضٛع دسع جذیذ  ٚسـٛیك دا٘ـجٛیبٖ ث ٝػٌ ٟٓیشی ٘ ٚظشدٞی ٔؼشمیٓ ٚفؼبَ
 -5عشح دشػؾ  ٚدبػخ دٚعشفٔ ، ٝیبٖ اػشبد  ٚدا٘ـجٛیبٖ
 -6سبویذ ثش فؼبِیز ثیـشش دسحٛص ٜی ػّٕی ٔشثٛط ثٔ ٝضٕٖٛ
 -7اسائ ٝدشٚطٜٞبی ػّٕی  ٚثشلشاسی اسسجبط ثب دا٘ـجٛیبٖ دس ساثغ ٝثٛٔ ٝضٛػبر دسػی اص عشیك ؿجىٝی اجشٕبػی فیغ
ثٛن ٚ ٚة ػبیز اػشبدٚ ،ة ػبیز كٙف دا٘ـجٛیبٖ ثبیذ ٔشستٚ ،ة ػبیز كٙفٚ ،ة ػبیز اػشبد  ٚكفحٝ
فیغ ثٛن كٙف سا چه وٙٙذ).
ٍجایب استاد :
 -5آٔبدٌ ٜی سذسیغ ٔضٕ ٚ ٖٛسـشیح دسع ٘ ٚىبر ٔشسجظ ث ٝآٖ
ٔ – 1ؼشفی ٔٙبثغ دسػی  ٚوٕه دسػی ثشای دا٘ـجٛیبٖ
 – 3ایجبد فضبی ٌفشٍٛی ػبص٘ذٔ ٜیبٖ اػشبد  ٚدا٘ـجٛیبٖ ٘ ٚیض خٛد دا٘ـجٛیبٖ دس كٙف
 – 4وٕه ث ٝدا٘ـجٛیبٖ دس سٟیٚ ٝظبیف خبٌ٘ٝی  ٚسإٙٞبیی دس سٟی ٝػیٕیٙبسٞبی دا٘ـجٛیبٖ

 -5سٕٙٞبیی دا٘ـجٛیبٖ دس ػبخز ٚثاليٞبٚ ،ة ػبیز  ٚسٚصآٔذ وشدٖ آٖ  ٚافضایؾ فؼبِیز ٞبی حشفٝیی اص عشیك
ؿجىٞ ٝبی اجشٕبػی ( فیغ ثٛن ،سٛیشش  ٚیٛسیٛة) ٚ ٚة ػبیز ٞب
 -6وٕه ث ٝدا٘ـجٛیب٘ی ؤ ٝـىّی دس فٔ ٟٓؼبیُ  ٚیب ا٘جبْ ٚظبیف خبٌ٘ٝی داس٘ذ  ،دس غیش ػبػبر دسػی
 – 7اسصؿیبثی  ٚثشسػی فؼبِیزٞبی دا٘ـجٛیبٖ

 هکلفیتّای داًطجَیاى :
 -5آٔبدٌی ثشای دیـجشد دسع ٔ ٚغبِؼٝی ٔٙبثغ دسػی ٔضٕٖٛ
 -1ػٌٟٓیشی سٚصا٘ ٝدس ثحثٟب ٌ ٚفشٍٞٛبی دسػی  ٓٞدس كٙف  ٓٞ ٚدس فضبی ٔجبصی
 -3ؿشوز دس أشحبٖ ٔیبٖػٕؼشش  ٚػٕؼشش  ٚا٘جبْ ٚظبیف خبٌ٘ٝی ثش اػبع آ٘چ ٝاػشبد سإٙٞبیی ٔیىٙذ.
 – 4حضٛس دس ػبػز ٞبی دسػی ثٚ ٝلز ٔؼیٗ  ٚآٔبدٌی ثشای دشػؾ  ٚدبػخ دس ثبسٜی ٔٛضٛع دسع
 -5اسائ ٝوبسٞبی خبٍ٘ی  ٚػّٕی ثٚ ٝلز ٔؼی ٝٙدس ٚثالي  ٚكفح ٝفیغ ثٛن
ٔ -6شاػبر ٘ظٓ  ٚدػیذّیٗ( اخالق حؼ ،ٝٙاحششاْ ث٘ ٝظشار ٕٞلٙفیٞب ,خبٔٛؽوشدٖ ٔجبیُ دسكٙف )...ٚ
ٔ -7شاػبر ٕ٘ٛدٖ ٘ظبفز كٙف ٔ ٚحیظ دسػی.
 -8ػبخز ٚثالي ؿخلی ٛ٘ ٚؿشٗ خجشٞبٌ ،ضاسؽ ٞب ٔ ٚغبِت ثشای دسج دس ٚثالي یب ٚة ػبیز.
 – 8 اػشفبد ٜاص وشبثخب٘ ، ٝایٙشش٘ز  ٚػبیش ٔٙبثغ لبثُ دػششع
 اهکاًات ٍ چگًَِگی استفادُ از آًْا:
 -5سحمیك ٔیذا٘ی
 -1وشبثخب٘ ٝؿؼجٝی طٚس٘بِیضْ
 -3سحمیك ا٘شش٘شی
 -4اػشفبد ٜاص ٔشوض ایٙشش٘ز دا٘ـٍب ٜثشای ثشٚص وشدٖ ٚثاليٞب

اهکاًات هَرد ًیاز برای داًطجَیاى در پیطبرد بْتر فعالیت ّای عولی:
ِ-9خ سبح
 -3فّؾ ٔیٕٛسی  1جی ثی
 -4فّؾ ٔخلٛف ثشای ٚكُ ؿذٖ ث ٝایٙشش٘ز
 -5وبٔش ٜدیجیشُ ػىبػی
یادداضت :دیـٟٙبد ٔی ٌشدد و ٝدا٘ـجٛیبٖ اص أىب٘بر دػز داؿشٝی ؿبٖ ثلٛسر ٔـششن اػشفبد ٜوٙٙذ.
ارزضیابی:
-9اخالق  ٚحضٛس فؼبَ كٙفی:

ً 01ورُ

 -1ػبخز ٚثالي ،حؼبة فیغ ثٛن  ٚیٛسیٛة

ٕ٘ 90شٜ

 ( -3دبدوؼز ٚ ٚادوؼز )

ٕ٘ 90شٜ

ٌ – 4ضاسؽ چٙذ سػب٘ ٝای ٌشٞٚی

ٕ٘ 5شٜ

ٌ -5ضاسؽ چٙذ سػب٘ ٝای فشدی

ٕ٘ 90شٜ

ٌ - 6ضاسؽ  500وّٕ ٝدس فضبی ٚة

ٕ٘ 90شٜ

 -7آصٟٔ٘ ٖٛبیی

ٕ٘ 45شٜ

 چگًَِگی اهتحاى :
٘ٛؿشبسی  سمشیشی  ػّٕی 
 یبد داؿز  :ؿٕبس ٞش ثخؾ دشػؾ ٞب ٕ٘ ٚشٜی ٞش دشػؾ دس ثشٌ ٝأشحبٖ ٔـخق ٔی ؿٛد. چگًَِگی طرح پرسصّای اهتحاى :
سـشیحی  چٟبس جٛاث ٝا٘شخبثی  جٛاة وٛسب ٜسؼشیف ٞب  ٚاكغالحبر 

 هٌابع ٍ هراجع :
 -9وشبة سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی ػبیجش ٘ٛؿش ٝدوشش ی٘ٛغ ؿىشخٛاٜ
 -1وشبة سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی اِىشش٘ٚی ٘ٛؿشٔ ٝبیه ٚاسد سشجٕ ٝػّی اكغشویب
 -1اك َٛسٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗٛ٘ ،ؿشٔ ٝحٕذ سضب ٘بدسی ٌیؼٛ
 -3ایٙشش٘ز  ٚجبٔؼٛ٘ ،ٝؿش ٝاػّٛیٗ جیٕض
 -4سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی دغ اص ایٙشش٘زٛ٘ ،ؿش ٝیب٘یه اػشیٗ ،سشجٕٔ ٝیٛٙخب٘ی
 -5سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗٛ٘ ،ؿش ٝجیٕض ػی فٛػز
 -6سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗٛ٘ ،ؿش ٝسیچبسد وشیً
ٚ -7ثالي ٘ٛیؼی  ٚسٚص٘بٍٔ٘ ٝبسیٛ٘ ،ؿشٔ ٝحٕذ ػّغبٖ آثبدی
ٛٔ -8اد آٔٛصؿی سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗ اوبدٔی صیً صاي ثی ثی ػی
 -9وشبة سٕٙٞبی وٛچه سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗ ٘ٛؿش ٝأیذ دبسػب ٘ظاد
 - 90وشبة أذش یبِیؼٓ ػبیجش سشجٕ ٝدوشش دشٚیض ػّٛی
 - 99وشبة ا٘فجبس خبٔٛؽ ٘ٛؿش ٝدوشش ی٘ٛغ ؿىش خٛاٜ
 –91سٚاثظ ػٕٔٛی اِىشش٘ٚیه ٘ٛؿشٟٔ ٝذی ٔٙٔٛی ٘ٛسآثبدی
 - 93فلّٙبٔٔ ٝغبِؼبر ػبیجش طٚس٘بِیضْ اص ا٘شـبسار دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ایشاٖ

اهکاًات هَرد ًیاز برای داًطجَیاى در پیطبرد بْتر فعالیت ّای عولی:
ِ-9خ سبح
 -3فّؾ ٔیٕٛسی  4جی ثی
 -4فّؾ ٔخلٛف ثشای ٚكُ ؿذٖ ث ٝایٙشش٘ز

 -5وبٔش ٜدیجیشُ ػىبػی
 -6دػشٍب ٜضجظ كذا
یادداضت :دیـٟٙبد ٔی ٌشدد و ٝدا٘ـجٛیبٖ اص أىب٘بر دػز داؿشٝی ؿبٖ ثلٛسر ٔـششن اػشفبد ٜوٙٙذ.

هفردات ٍ برًاهِ صٌف رٍزًاهِ ًگاری آًالیي
ّفتِ0
ػخٙشا٘یٔ :ؼشفی ثش٘بٔ ،ٝآؿٙبیی ثب دا٘ـجٛیبٖ.
چـٓ ا٘ذاص سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗ .سئٛع سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗ ٔحّی  ٚثیٗ إِّّی.
ایٙششر چیؼز ٚ ٚة چٍ ٝ٘ٛوبس ٔیىٙذ.
اثضاس ٔ ٚجٕٛػ ٝاكغالحبر ٚ ٚاطٌبٖ وبسثب ٚة
ّفتِ 2
سٚص٘بْ ٍٙٞبسی آ٘الیٗ چیؼز  ٚچٍ ٝ٘ٛسىبُٔ یبفش ٝاػز  .سبسیخی ٔخشلش اص ایٙشش٘ز
 ٚا٘مالة دیجیشبَ ٚ ،سبثیش آٖ ثش سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی دس جٟبٖ  ٚدس افغب٘ؼشبٖ ،یه ٔغبِؼٛٔ ٝسدی
ٔحّی یب ٔٙغم ٝای اسائٔ ٝی ؿٛد.
آصٔبیـٍبٔ :ٜؼشفی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اص ػبیز ٞبی خجشی ٌ ٚضاسؽ ٞبی آ٘الیٗ
ّفتِ سَم:
ػٕیٙبس :اكٛ٘ َٛؿشٗ  ٚسذٚیٗ ثشای ٚةٔ ،غبِت ثشای ا٘شـبس دس ٔجّٚ ٝة ثبیذ آٔبد ٚ ٜسذٚیٗ

ّفتِ چْارم:
ػخٙشا٘ی :عشاحی ٚة ػبیز ،اچ سی اْ اَ  ٚػیؼشٓ ٞبی ٔذیشیز ٔحشٛا
آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی عشاحی ٚة
ّفتِ پٌجن:
ػخٙشا٘یٌ :ضاسؽ ٞبی چٙذ سػب٘ ٝای ،إِبٖ ٞبی سػب٘ ٝای ،اثضاسٞبی سػب٘ٞ ٝبی
ٚیذیٔ ،ٛشٗ؛ ػىغ ،كذاٌ ،شافیه
ّفتِ ضطن:
اثضاسٞبی سػب٘ٞ ٝبی ٚیذیٔ ،ٛشٗ؛ ػىغ ،كذاٌ ،شافیهٌ ،ضاسؿٍشی ٛ٘ ٚیؼٙذٌی ثشای ٚة.

ّفتِ ّفتن:
ػخٙشا٘ی :وبس ثب كذا  ٚػىغ دس فضبی آ٘الیٗ ( ػالی ٛؿ)ٛ
آصٔبیـٍب٘ :ٜشْ افضاسٞبی سذٚیٗ كذا  ٚػىغ

ّفتِ ًْن:
ثش٘بٔ ٝسیضی یه دشٚط ٜكٙفی چٙذ سػب٘ٞ ٝبیٔ ،جّٚ ٝة یب ٚة ػبیز خجشی

ّفتِ ّطتن
ػیٕیٙبس سحّیُ ٚة ػبیز خجشی  :دا٘ـجٛیبٖ  ٚثؼبیز خجشی ٔحّی  ٚیب خبسجی سا سـشیح ٚ
ثشسػی ٔی وٙٙذ و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبس ثشای دشٚطٔ ٜجّٚ ٝة والع ث ٝدسد خٛاٞذ خٛسد.

ّفتِ9
ثال ٌٟب  ٚسٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی ٔـبسوشی ٕٞ.ىبسی ٔخبعجبٖ ثب  ٚثؼبیشٟبی خجشی.
ػبخز ٚثالي  ٚچٍٍ٘ٛی وبس ثب ػیؼشٓ ٔذیشیز ٔحشٛای ٚسد دشع
آصٔبیـٍب :ٜوبس ػّٕی ثب ػیؼشٓ ٚسد دشع
ّفتِ دّن
چٙذ سػب٘ ٝای  ٚسبثیش ٔشمبثُ  ٚد ٚػٛی :ٝسغییش داػشبٖ ٌٛیی ،خجش٘ٛیؼی سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسا٘ . ٝثحث ٚ
سؼییٗ ٔغبِجی و ٝدا٘ـجٛیبٖ ثشای ٔجّٚ ٝة كٙف سِٛیذ خٛاٙٞذ وشد ،ثب سبویذ ثش عش حٟبی
چٙذ سػب٘ ٝای ) ٚیذی ،ٛكذأ ،شٗ ػىغ ،اػالیذ ٌ ٚشافیه ٘ ٚمـ ) ٝآصٔبیـٍب : ٜلشاس دادٖ ٔغبِت ؿٙیذاسی دس ٔجّٝ
ٚة .آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی سذٚیٗ كذا :آدٚة آیٛدیـٗ یب و َٛادیز.

ّفتِ00

اك َٛاػبػی فیّٓ  ٚػىغ ثشای ٚة ٌشافیه ٞبٕ٘ ،بیؾ ٞبی اػالیذی – ؿٙیذاسی  ٚدیذاسی  ٚػبیش ؿىُ ٞبی اسائٝ
سلٛیشی  ٚدیذاسی اعالع دٙٞذ ٚ ٜد ٚػٛی ٝآؿٙبیی ثب ٘شْ افضاسٞبی سذٚیٗ ٚیذی ٚ ٛػىغ :آدٚة دشیٕیش دش ،ٚفبی ُٙوز ٚ
فٛسٛؿبح
ّفتِ02
اسبلٟبی خجش چٙذسػب٘ ٝای :چٍ ٝ٘ٛایٙشش٘ز دس حبَ سغییشدادٖ ػبخشبس ػبصٔب ٟ٘بی خجشی اػز .سبثیش فٗ آٚسی ٔٛثبیُ ثش
سِٛیذ  ٚا٘شـبس خجش اص اسػبَ ٔشٗ خجشٞب ث ٝكٛسر دیبْ ث ٝسّفٗ ٕٞشا ٜسب دبدوؼز ٞب  ٚػبیش لبِجٟب  ٚؿىُ ٞبی جذیذ.
آصٔبیـٍبٔ :ٜغبِت ٚیذیٛیی سا دس ٔجّٚ ٝة لشاسدٞیذ .آؿٙبیی ثب ػبخشٗ یه دبدوؼز ٚ ٚادوؼز .ػبخز او٘ٛز دس
یٛسیٛة  ٚا٘شـبس ٚیذی ٛدس یٛسیٛة.
ّفتِ01
ػخٙشا٘یٔ :ؼبیُ اخاللی  ٚحمٛلی سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗ دشٚط ٞ ٜبی چٙذسػب٘ ٝای آٔبد ٜؿٛد.
آصٔبیـٍب :دبدوؼز ٞب سا دس ٔجّٚ ٝة لشاس دٞیذ.

ّفتِ01
ػٕیٙبس :ثحث دسثبس ٜثبصاس وبس  ٚفشكشٟب ثشای وبس دس سٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی آ٘الیٗ دس ٔٙغم ٝیب وـٛس.
اسصیبثی ٔجّٚ ٝة ٚثالي كٙف .آصٔبیـٍب :ٜسٕبْ وشدٖ  ٚاخز سلٕیٓ دسثبسٔ ٜجّٚ ٝة.

ّفتِ01
ػٕیٙبس :اسائٌ ٝضاسؽ ٞبی چٙذ سػب٘ ٝای  ٚوبس ػّٕی
ّفتِ ٘ -01شیجٌ ٝیشی ٞب  ٚدشػؾ ث ٝدبػخ ٞب  ٚسٕٙٞبیی أشحبٖ.
ثٟشٚص ثبؿیذ!

