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  تروپساپ تساوخرد دروم رد دومنھر
 رودص لیلدب ھک دناسریم ھنامارتحا دنلاھ میقم نانطومھ عالطا ھب ھھال میقم ناتسناغفا ترافس
 .دشابیمن ارجا لباق یلک روطب سیون تسد یاھ تروپساپ دیدمت یرتویپمک یاھ تروپساپ

 :دشابیم لیذ رارق یرتویپمک تروپساپ یاضاقت یارب ھمزال دانسا

 دشاب هدش ناتسناغفا ھجراخ روما ترازو دییات ھک نآ ھمجرت اب یناغفا تیعبات هرکذت -1
  یرتویپمک/سیون تسد یناغفا تروپساپ نتشاد دوخ اب -2
 یدنلاھ تماقا تراک -3
 گنرمک یرتسکاخ ای و دیفس یامن بقع اب ھگنر سکع ھعطق کی -4
 ترافـس زا اـی و تیاـس بیو زا ار ھمروف( تروپساپ تساوخرد ھمروف قیقد یرپ ھناخ -5

 )دییامن تفایرد دیناوتیم
 هدننک تساوخرد ای یضاقتم صخش یکیزف روضح -6
 یناـغفا تروپـساپ تـساوخرد ،ترورض ربانب ،دنشابیم دنلاھ روشک دلوتم ھک لافطا هدعنآ •

 تروپـساپ یپاـک ،یدـنلاھ یدلوت دنس زا دنترابع دنشاب ھتشاد دوخ اب دیاب ھک دانسا دنیامنیم
 نیدلاو و لفط یکیزف روضح و ردپ هرکذت یپاک ،لفط سکع ھعطق کی نیدلاو یاھ
 ھـب و وروـی 120 غـلبم ،لاـس 5 یناـمز راـبتعا ھـب یرتوـیپمک تروپـساپ دلج کی ھنیزھ  •

 یکناـب تراک قیرط زا ،ھتشذگ دننامھ ھک دشابیم وروی 220 غلبم ،لاس 10 ینامز زابتعا
 .ددرگیم زیراو ترافس یکناب باسح ھب
 .دیروایب تسدب ھتفھ تشھ یلا شش فرظ رد دیناوتیم ار تروپساپ •

 

 
 ھمانـتلاکو بیترت دروم رد دومنھر

 :طخ تلاکو بیترت یارب ھمزال دانسا

 .تسا یمتح ھمانتلاکو بیترت نیح نیلکوم مومع تیدوجوم •
  نیلکوم ای لکوم بناج زا ھمانـتلاکو بیترت تھج یبتک تساوخرد ۀئارا •
 سکع ھعطق کی اب نیلکوم ای و لکوم تروپساپ ای هرکذت یپاک ۀئارا •
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 میـقم لـیکو ھـک تروـص رد .دشاب ناتسناغفا رد لیکو ھک تروص رد لیکو هرکذت یپاک ۀئارا •
 .دشابیم یمتح یدنلاھ ای یناغفا دانسا و سکع ھعطق کی اب شا تیدوجوم دشاب دنلاھ

  یدنلاھ ای و یناغفا دانسا و سکع ھعطق کی اب روکذ ھقبط زا دھاش رفن ود یفرعم  •
 یثوروم ای و یصخش دادیاج ھلابق یپاک ۀئارا •
 ھـک تروـصرد .دـشاب یثوروـم دادـیاج ھک تروص رد طخ ھثرو ای تثارو رصح یپاک ھیارا •

 بـیترت زا لـبق ار تـثارو رصــح ۀـقیثو دـنناوتیم نایـضاقتم دشاب هدشن بیترتً البق طخ ھثرو
 یپاـک و هداد بـیترت ناتـسناغفا یاھترافـس/اھیگدنیامن زا یـکی رد اـی و ناتسناغفا رد ھمانتلاکو
 .دنیامن ھئارا ارنآ

 ھـب یکناـب تراـک قـیرط زا ھـک دـشابیم وروـی 125 غـلبم ھمانتلاکو ھعطق کی رودص  ھنیزھ •
 .دوشیم ھتخادرپ ترافس یکناب باسح

 

 

 

 

 

 

 

 طخ حاکن بیترت دروم رد ھمانتلاکو
 :ھمزال دانسا

  ھمانتلاکو بیترت نیح سکع ھعطق کی و یناغفا ای یدنلاھ دانسا اب لکوم تیدوجوم .1

 لکوم بناج زا ھمانـتلاکو بیترت تھج یبتک تساوخرد ۀئارا .2

 لیکو هرکذت یپاک ۀئارا .3

 سکع ھعطق کی و یناغفا ای یدنلاھ دانسا اب دھاش رفن ود یکیزف روضح .4

 لـمع ھـب قیدصت دنلاھ رد فوصوم یدرجم زا ھک ھطوبرم یلاوراش زا لسکرتوا ۀئارا .5
 دروآ
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 طخ ھثرو ای تثارو رصح ۀقیثو ندومن بیترت دروم رد دومنھر

 
 صخــشم و تــیبثت یفوــتم ِثرالا قحتــسم ۀــثرو نآ ساــسا ھــب ھــک تــسیدنس تــثارو رــصح
 مادـقا نارـگید زا یـگ هدـنیامن ھب ھثرو زا یکی تسا نکمم ھقیثو نینچ بیترت تھج .ددرگیم
 بـیترت تـھج دنـشاب ھتـشاد تـماقا دنلاھ روشک زا جراخ ھک ھثرو ھک تسین رورض أنب .دیامن
 رـب اـنب .دـنامن مـلق زا ھـثرو زا یکی چیھ ھک دوش ھجوت اما ،دنبای روضح تثارو رصح ۀقیثو
 ،دادـیاج دروم رد ھمانـتلاکو بیترت زا لبق دیاب تثارو رصح ۀقیثو ،ناتسناغفا مکاحم یاضاقت
 .ددرگ بیترت

 :طخ ھثرو بیترت یارب ھمزال دانسا

 ،تاـفو خیراـت ،اـفوتم ترھـش نآ رد ھـک ھـثرو زا نتـکی فرط زا یبتک تساوخرد ھیارا .1
 .ددرگ جرد ناش یلعف تنوکس اب ھثرو ترھش ،تافو یاج

 دانـسا و سـکع ھـعطق 2 ھـیارا اـب دنشابیم دنلاھ روشک میقم ھک یاھ ھثرو یکیزف روضح .2
 یدنلاھ ای و یناغفا

 ،دھاـش رـفن 2 و  دـشاب ھتـشاد یموق/یلیماف تخانش ھثرو اب ھک هدننک رارقا رفن 3 روضح .3
  یدنلاھ ای یناغفا دانسا اب تسا یمتح

 دنشابن اھ ھثرو ۀلمج زا دیاب اھ هدننک رارقا .4
 یکناـب تراک قیرط زا ھک دشابیم وروی 125 غلبم تثارو رصح ھعطق کیرودص  ھنیزھ .5

 .دوشیم ھتخادرپ ترافس یکناب باسح ھب

 
 طخ حاکن/تیجوز ۀقیثو بیترت دروم رد دومنھر

 ھـمانحاکن دقاف و هدومن جاودزاً البق ھک دنلاھ روشک میقم نانطومھ هدعنآ لکشم لح روظنم ھب

 هدـش رداـص تـیجوز ھـقیثو لـیذ طیارـش تـحت ،دـشاب یقاـب ناـش حاـکن ھکیلاح رد ، دنشابیم

 :دناوتیم

 )رھوش و مناخ( نیجوز زا یکی بناج زا یبتک تساوخرد ۀئارا .1
 ھـعطق ود و یدـنلاھ اـی یناغفا تیوھ دنس یپاک اب تیجوز ۀقیثو بیترت نیح نیجوز روضح .2

 سکع
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 ینبم اھنآ رارقا و  دشاب ھتشاد یموق/یلیماف تخانش نیجوز اب ھک هدننک رارقا رفن 3 روضح .3
  جاودزا رب

 کـی و یناـغفا اـی یدـنلاھ دانسا اب هدننک رارقا صاخشا تفرعمرب ینبم دھاش رفن 2 روضح .4
  سکع ھعطق

 یکناـب باـسح ھب یکناب تراک قیرط زا ھک دشابیم وروی 50 تیجوز دنس ھعطق کی ھنیزھ .5
 .دوشیم ھتخادرپ ترافس

 ییاـپورا یاـھ روـشک اـی و دـنلاھ روـشک رد هزاـت ھـک دنلاھ روشک میقم نانطومھ زا هدعنآ •
 ھتـشاد ار دـنلاھ روـشک تـماقا نیـجوز زا یـکی ھکیتروص رد ،دنشاب هدومن جاودزا رگید
 :دناوتیم هدش رداص ھمانحاکن ای تیجوز دنس ناشیارب طیارش نیا تحت ،دشاب

 سکع ھعطق 2 و یدنلاھ ای و یناغفا دانسا ھیارا اب ھحوکنم و حکان یکیزف روضح .1
  یعرش/یفرع ھمانحاکن ھیارا .2
 ینبم اھنآ رارقا و  دشاب ھتشاد یموق/یلیماف تخانش نیجوز اب ھک هدننک رارقا رفن 3 روضح .3

 جاودزا رب
 کـی و یناـغفا اـی یدـنلاھ دانسا اب هدننک رارقا صاخشا تفرعمرب ینبم دھاش رفن 2 روضح .4

  سکع ھعطق

  یریرحت تساوخرد ھیارا .1
 ھحوکنم و حکان طخ درجم ھیارا .2

 باـسح ھـب یکناـب تراـک قـیرط زا ھـک دـشابیم وروـی 50 تـیجوز دنس ھعطق کی ھنیزھ .3
 دوشیم ھتخادرپ ترافس یکناب

 

یبایغ ۀرکذت ذخا دروم رد دومنھر  
 

 ،دنـشابن ناتـسناغفا ھـب رفـس ھب رداق هرکذت ذخا تھج یتلع رب انب ھک ناتسناغفا عابتا زا هدعنآ 
  : دنیامن أضاقت یبایغ ۀرکذت لیذ طیارش تحت دنناوتیم

 یضاقتم یکیزف روضح و یریرحت تساوخرد ۀئارا •
 .تیوھ تیبثت مروف قیقد یُرپ ھناخ •
 .یضاقتم سکع ھعطق 6 ھیارا •
 و اـکاک رـسپ ، اـکاک ،نالکردپ ،رھاوخ ،ردارب ،ردپ دننام یلوصا براقا زا نتکی هرکذت یپاک •

 .ھمع ای
 ھـمجرت ،یباـیغ ۀرکذـت ذـخا لـحارم یـط تـھج ، لباک رھش رد براقا زا نتکی یبتک یفرعم •

 .ناتسناغفا ھجراخروما ترازو رد نآ تبثو
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 ھـب یکناـب تراـک قیرط زا ھک دشابیم وروی 25 غلبم ینایغ هرکذت دلج کی تساوخرد ھنیزھ •
 .دوشیم ھتخادرپ ترافس یکناب باسح

 رد سـکع بـصن ھـب یگلاـس هدجھ یلا تفھ نس زا ناتسناغفا روکذ عابتا ھک تسا رکذت لباق
 مان لیدبت نانچمھ .دنا فلکم سکع دیدجت و هرھچ تبث ھب یگلاس هدجھ نس لیمکت اب و هرکذت
 ،ناتـسناغفا رد سوـفن لاوـحا تـبث تاررـقم قـبط نآ حیحصت و یگلاس هدجھ نس لیمکت یلا

 .دناوتیم ھتفرگ تروص رابکی یارب فرص

 

 

 

 

 یدرجم ۀقیثو بیترت تھج دومنھر

 ناتــسناغفا زا جراخ ھب )یگلاس 18( ینوناق نس زا لبق ھک یاھناغفا هدعنآ .1
 روشک رد ناش یگ هدنھانپ دنس تیورب ناش یدرجم ۀقیثو ،دنا هدومن رفس
 رارقا ھلمج زا زین اھ مناخ( هدننک رارقا رفن ھس رارقا ، تماقا دنس ،دنلاھ
 ود تداھــش و یــضاقتم صخش زا تخانش روظنمب )دناوتیم هدوب اھ هدننک
  .دناوتیم هدش بیترت ،رارقا تحص رب ینبم دھاش رفن

 اــب ،دنــشاب هدش رجاھم دنلاھ ھب یمود روشک زا ھک ناتسناغفا عابتا هدع نآ .2
 ناــش یدرــجم ۀــقیثو ،یــلبق روشک زا درجت دنس و تماقا ربتعم دنس ۀیارا
 .دناوتیم ھتفرگ رارق دیئات دروم

 نیزــگ نکسم روشک زا جراخ ھب )یگلاس 18(ینوناق نس زا دعب ھکیناسک .3
 بــیت رــت ناتــسناغفا مکاــحم قــیرط زا ناــش یدرــجم ۀــقیثو ، دنــشاب هدــش
 شــخب رد طوــبرم مروــف صخــش یبتک یاضاقت ھب رظن ھکیروط .ددرگیم
 لــخاد ردوا باــیغ رد ھــک یــصخش یــفرعم اــب و بــیترت ترافس یلسنوق
 زــکرم زا یمــسر تروــصب عوــضوم ، دــیامن یرــیگیپ ار راــک ناتسناغفا
 .ددرگیم ھبلاطم
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 تیعبات کرت دانسا بیترت دروم رد دومنھر
 .یضاقتم یکیزف روضح و یریرحت تساوخرد ۀئارا .1
 ناــشن نداد و ســکع ھــعطق 3 اــب تــیعبات کرــت یاــھ مروــف یرــُپ ھــناخ .2

 .ھناگ هد ناتشگنا
 یناــغفا تروپــساپ یپاــک ،نآ ھــمجرت اــب یناــغفا تــیعبات هرکذــت یپاک ۀئارا .3

  یدنلاھو
 تیعبات کرت تساوخرد تھج IND ھمان ھیارا .4
 ترافس یکناب باسح ھب یکناب تراک قیرط زا وروی 10 غلبم تخادرپ .5
 تروپــساپ یپاــک تروصنآ رد دشاب یرارکت تیعبات کرت ھک تروص رد .6

 صخــش دوــخ تــیدوجوم ،دــشابیم یرورــض IND ھــمان یپاــک و یدــنلاھ
 .دشابیمنرورض یضاقتم

 کرت یاضاقت نیح ،یناغفا تیعبات ۀرکذت نتشاد ھک تسارکذت ھب مزال
 ،دشاب ھتشادن هرکذت یضاقتم صخش ھکیتروص رد .تسا یمازلا تیعبات
 ای یروضح تروصب تیعبات کرت ۀسورپ زاغآ زا لبق ات تسا فلکم
 ۀسورپ ”ادعب و ذخا هرکذت ناتسناغفا سوفن لاوحا تبث یاھناگرا زا یبایغ
 زا دعب تیعبات کرت یلخاد لحارم یط.دییامن یلمع ارشیوخ تیعبات کرت
 و ناریزو یاروش یروظنم ،ھیلدع ترازو طوبرم نویسیمک یسررب

 .دبآیم ماجنا ھنیمزرد یروھمج تسایر ماقم مکح ماجنارس

 

 دانسا دییات دروم رد دومنھر
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 یاھ ترافس زا یکی رد ناتسناغفا زا جراخ ای و ناتسناغفا رد ھک دانسا
 روــشک رد ناتــسناغفا ترافــس قــیرط زا دــشاب هدــیدرگ بیترت ناتسناغفا
 .دشابیم دییات ای قیدصت لباق دنلاھ
 ترازو تــبث ھــک نآ ھــمجرت اــب ار هدــش بــیترت دانسا دنناوتیم نایضاقتم
 ھــیارا ندوــمن قیدــصت تــھج ترافــس ھــب دشاب هدیدرگ ناتسناغفا ھجراخ
 .دشابیمن یمتح یضاقتم صخش یکیزف روضح .دنیامن
  

 ناتسناغفا ھب رفس ھمان
 ھــب ناتــسناغفا ھــب رفــس تھج دنشابیم دنلاھ روشک دلوتم ھک ناناغفا هدعنآ •

 .دشابیم هزیو نیزگاج ھک دنراد ترورض ناتسناغفا ھب رفس ھمان
 و یدــنلاھ تروپــساپ یپاــک ھــیارا اــب ار ھــمان نــیا دــنناوتیم نایضاقتم
 ھــعطق کــی و یــضاقتم صخــش دوــخ روــضح ،یناــغفا هرکذــت یپاــک
 .دنروایب تسدب سکع

 ھب ناتسناغفا ھب رفس تھج دنشابیم دنلاھ روشک دلوتم ھک نس ریز لافطا •
 نــیا .دــشابیم هزــیو نیزگاــج ھــک دــنراد ترورض ناتسناغفا ھب رفس ھمان
 لــفط ســکع ھــعطق کــی ،لــفط یدــنلاھ تروپساپ یپاک ھیارا اب ار ھمان
 روــضح ،دــشاب هدــش رــکذ لــفط و نیدلاو مسا نآ رد ھک لسکرتوا یپاک،
 تــسدب ،ناتــسناغفا ھــب لفط ترفاسم تھج نیدلاو یبتک ھقفاوم و نیدلاو
 .دنروایب

 

 


