
يا هزوم ءایشا زا یساکع لمعلاروتسد

 "ناریا یلم هزوم"

  هعلاطم ار ریز دراوم   ،ناریا یلم هزوم رد  دوخ هژورپ  زاغآ زا شیپ مرتحم نارادربملیف و ناساکع

.دینک

  ندرک رپ ،هزوم تیریدم هب یبتک تساوخرد هئارا نمض ،ناریا یلم هزوم راثآ زا يرادربملیف و یساکع يارب .1

.تسا یمازلا یساکع لازوپورپمرف

  ای و  یساکع ناریا یلم هزوم ياه هعومجم زا فلتخم ياه ه ژورپ يارب هک  ینارادربملیف و  ناساکع  .2

  مامتا زا سپ  هنازور  دنافظوم   ناریا یلم هزوم يونعم  و يدام  قوقح تیاعر   يارب ،دننک یم  يرادربملیف

   دحاو هب ار هدش هیهت ياه سکع   همه   زا  یلصا  تیفیک  اب   ) یپک(  هخسن کی هزوم زا جورخ زا شیپ و یساکع

  هتفرگ ریواصت لیوحت دیسر یپک هئارا   تروص رد اهنت  هزوم  تظافح  ناگی  تسا یهیدب  . دنهد لیوحت  هطوبرم

   .درکدهاوخ رداصار يرادربملیف ویساکعتازیهجتجورخ هزاجا،هدش

  رد  اهسکع ماخ لیاف   لیوحت  لوا هلحرم  رد ؛دوشیم ماجنا هلحرم ود رد ناریا یلم هزوم هب  ریواصت  لیوحت .3

  شیاریو ياهسکع  )زور  7  رثکادح(  قفاوت دروم دعوم  رد  دنافلکم دارفا  دعب هلحرم  رد   و  هزوم هب زور نامه

  .دنهد  لیوحت هزوم هبارهدش

  و   دوشیم ماجنا  ناریا یلم هزوم یبتک تقفاوم اب هلحرم ره يارب  )يراجتریغ و يراجت(  ریواصت راشتنا قح  .4

  مادقایللملانیب و یلم حطس رد نآ راشتنا هبتبسن دنناوتیمنهزوم یبتک زوجم نودب نارادربملیف و ناساکع

  . دننک

  .دنرادن ریغ هبار اهملیف و  ریواصت يراذگاو قحنارادربملیف وناساکع.5

  نیا رد  .دنهد یبتک تساوخرد ناریا یلم هزوم هب ریواصت زا هدافتسا يارب دنناوت یم نارگشهوژپ و نارشان  .6

 .دنکدیق ریواصت نییاپ رد ار ساکع مان ،ریواصت زا هدافتسا هنوگره تروص رد تسا دهعتم هزوم  دراوم

  رد ءایشا اب يراگدای سکع هنوگره و دنراد ار  همان رد هدشتساوخرد  ئیش زا یساکع زوجم افرص ناساکع  .7

  ار عوضوم  دراد   قح هزوم ،يزاجم ياضف رد  تسد نیا زا  ییاه سکع راشتنا تروص رد .تسا عونمم راک نیح

. دنک  يریگیپیقوقح تروص هب


