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يرادرابنا لوصا  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

يرادرابنا لوصا  اب  ییانشآ  باتک : مان 
یهللا دسا  هدنسیون :

عجرم عوضوم :
یسراف نابز :

1 دلج : دادعت 
رعشم رشن  رشان :

نارهت پاچ : ناکم 
1 پاچ : تبون 

ص:1

هراشا
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تسخن نخس 

ص:5
شخب ناسانـشراک  ناریدـم و  نهذ  هدـش و  یقلت  نامزاس  کی  یـساسا  ياه  هغدـغد  زا  یکی  تاجایتحا  زاین و  نیمأت  نونکاـت  زاـب  رید  زا 

ای سنج  ایآ  دوش ؟ هیهت  روطچ  یسک و  هچ  زا  تساوخرد  کی  نینچ ؛ نیا  یتالاوئـس  تسا . هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  تاکرادت  دیرخ و 
یخرب ای  تالاوئس  نیا  همه  تسا ؟ هنوگچ  تخادرپ  لمح و  هوحن  هدش ؟ هیهت  هاوخلد  تیفیک  اب  بسانم و  تمیق  اب  هدش  يرادیرخ  يالاک 

، برجت هشیمه  اما  درک . هفاضا  قوف  دراوم  هب  دیاب  مه  روشک  يداصتقا  یـسایس و  عاضوا  هتبلا  هک  دیآ  یم  شیپ  دیرخ  ره  رد  اهـشسرپ  زا 
ود هک  هطبار  هبرجت و  تسا . هدومن  يرای  الاب  تالاوئـس  طئارـش و  اب  ندش  هجاوم  رد  ار  نامزاس  کی  هک  دندوب  ییاهرازبا  سناش  هطبار و 

رظن دروم  صخـش  نامزاس  هک  یتروصرد  تسا و  درف  هب  یکتم  دوش  یم  بوسحم  نامزاس  کی  دیرخ  تاکرادت و  رما  رد  یـساسا  نکر 
عوضوم نینچ  زورب  زا  بانتجا  روظنم  هب  اذـل  دوش . یم  يدـنک  لـلخ و  راـچد  ناـمزاس  کـی  تاکرادـت  دـیرخ و  رما  دـهدب ، تسد  زا  ار 

رب هک  ساپسار  نانميادخ  دشاب . هسسوم  تایلمع  هب  رصحنم  هکلب  دشابن  یصاخ  درفب  رصحنم  هک  درک  هدافتـسا  يرازبا  زا  دیاب  یکانرطخ 
همطاف ترـضح  ملاع  ود  يوناب  ص ،)  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  رهطم  مرح  ومارحلا  هللا  تیب  نارئاز  نارازگتمدـخ  ءزجمیناوتب  ات  داهن  تنم  ام 
تمدـخ اـب  زج  گرزب  تمعن  نیا  يرازگرکـش  میـشاب . مالـسا  ردـص  ناـگرزب  و  نیعمجا - مهیلع  هَّللا  مالـس  عـیقب - موـلظم  هـمئا  ارهز و 

رد ات  میراد  انب  رتهب ، يرازگتمدخ  قیفوت  اهراک و  ماجنا  تحـص  تلوهـس و  يارب  اذل  تسین ؛ رـسیم  هنادـجم  شالت  هناقداص و  هناصلاخ و 
هدرفم هرمع  رد  يرادرابنا  دـیدج  نیناوق  لوصا و  یفرـصم ، مالقا  الاک ، عیزوت  هیهت و  دـنیارف  اب  ار  مرتحم  نارادرابنا  یـشزومآ ، هوزج  نیا 

. میئامن انشآ  رتشیب  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  ياه  لته  رد 
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ناتسبرع داصتقا 

تیمها زا  دـننک  یم  تیلاعف  یناگرزاب  داصتقا و  فلتخم  ياههزوح  رد  هک  يدارفا  يارب  فلتخم  ياـهروشک  يداـصتقا  تیعـضو  هعلاـطم 
. تسا رادروخرب  يا  هژیو 

. تسا هتـسباو  یتفن  دمآرد  تفن و  هب  اًلماک  نآ  داصتقا  هک  دـشاب  یم  رفن  نویلیم  رب  غلاب  یتیعمج  اب  زیخ  تفن  يروشک  يدوعـس  ناتـسبرع 
رد تفن  هدـننک  رداص  روشک  نیرتگرزب  نونکا  مه  تسا و  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  ناـهج  یتفن  هدـش  دـییأت  ریاـخذ  زا  دـصرد  روشک  نیا 

. داد لیکشت  ار  ناتسبرع  دمآرد  زا  دصرد  تفن  هتشذگ  لاس  رد  دوش . یم  بوسحم  کپوا  نامزاس 
رد تفن  تارداص  زا  لصاح  دـمآرد  مهـس  دـصرد و  اب  ربارب  يدالیم  لاـس  رد  روشک  نیا  یلخاد  صلاـخان  دـیلوت  رد  تفن  تعنـص  مهس 

. دوب دصرد  لداعم  روشک  نیا  یتارداص  دمآرد  عومجم 
هب لوغشم  طبترم  عیانص  زاگ و  تفن و  تعنص  رد  رفن  نویلیم  روشک / نیا  رد  لاعف  راک  يورین  نویلیم   6 عومجم 488 / زا  هتشذگ  لاس  رد 

. دندوب راک 
. دش نیمأت  یصوصخ  شخب  ياهتیلاعف  زا  روشک  نیا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  زا  دصرد  يدالیم  هتشذگ  لاس  رد  دوجوم  ياهرامآ  قبط 

یمـسر زرا  لدابت  خرن  يانبم  رب  رالد و  درایلیم  لداعم / دـیرخ  تردـق  يربارب  ياـنبم  رب  یلخاد  صلاـخان  دـیلوت  شزرا  يدـالیم  لاـس  رد 
. تسا هدوب  رالد  درایلیم  لداعم /

هب نیمزرس  نیا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هنارس  ات  دش  ببـس  هلاسم  نیمه  درک و  دشر  دصرد  ناتـسبرع / یلخاد  صلاخان  دیلوت  لاس  نیا  رد 
زا خرن  نیا  تسا . يدوعس  ناتسبرع  لایر   3 اب 74 / ربارب  اکیرمآ  رالد  ره  تسا . يدوعـس  لایر  روشک  نیا  لوپ  دحاو  دـسرب . رالد  رازه و 

. تسا هدنام  تباث  نونکات  لاس 1985 
ار روشک  نیا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  زا  دصرد  تامدخ / دصرد و  تعنص / دصرد ، يزرواشک  هتـشذگ  لاس  رد  دوجوم  ياهـشرازگ  قبط 

. دوب هدش  مالعا  دصرد  لداعم  روشک  نیا  رد  يراکیب  خرن  داد . صاصتخا  دوخ  هب 

ناتسبرع www.Ghaemiyeh.comداصتقا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

يرادرابنا رابنا و  اب  ییانشآ 

هک يوحن  هب  تسا . میقتـسم  طابترا  رد  اذـغ  هیهت  زکرمتم  ياه  هناخزپشآ  ای  لته  ياـهشخب  ریاـس  اـب  یلـصا  شخب  کـی  ناونع  هب  راـبنا 
اهنامزاس يهیلک  رادومن  رد  ینامزاس  هاگیاج  کی  ناونع  هب  رابنا  دراذـگیم . ریثات  رگید  ياهشخب  رب  نآ  بولطمان  ای  بولطم  درکلمع 

دنمزاین نآ  حوطس  اهتمـسق و  ازجا و  يهیلک  رد  لرتنک  تراظن و  یگنهامه ، طابـضنا ، مظن ، يزیرهمانرب ، هب  لیلد  نیمه  هب  دراد . دوجو 
، اهالاک ظفح  يرادـهگن و  بیکرت و  يروآعمج ، نیمأت و  لیبق  زا  نآ  اـب  طـبترم  ياـهتیلاعف  ندرک و  راـبنا  لـماش  زین  يرادراـبنا  تسا .

روما هاگدید  زا  رابنا  تیریدم  تسا  هدش  یعـس  هعومجم  نیا  رد  تسا . نآ  ریاظن  يریگراب و  هیلخت و  يدـنبهقبط ، يزاسادـج ، ییاجباج ،
. دوش یسررب  یتیریدم  روما  هاگدید  زا  زین  رابنا و  یکیزیف 

هرود فادها 
: دنوش انشآ  ریز  میهافم  اب  یشزومآ  هرود  نایاپ  رد  ناگدننک  تکرش  دور  یم  راظتنا 

. دسانشب ار  یتاکرادت  مالقا  * 
. دنشاب انشآ  نامزاس  دوجوم  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  اهنآ  عیزوت  يرادهگن و  نیمأت ، یگنوگچاب  * 

. دننادب ار  يرادرابنا  لحارم  * 
. دنسانشب ار  رابنا  عاونا  * 

. دننادب ار  الاک  رودص  ییارجا  ياه  لمعلاروتسد  * 
. دننادب ار  الاک  دیرخ  طیارش  * 

. دنوش انشآ  دیرخ  تاکرادت و  متسیس  ياهیگژیو  طباوض و  اب  * 
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هرمع تایلمع  رد  هیذغت  تاکرادت و  نیمأت  دنیارف 
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: ناریا یمالسا  يروهمج  نیرمتعم  یتاکرادت  مالقا  كرادت  نیمأترد و  یتیریدم  ياه  شخب  اب  ییانشآ 

هنارس دروآرب  - 1
هجوتاب هک  دنهد  یم  هسلج  لیکشت  رما  نیصصختم  نارظنبحاص و  زا  لکشتم  ینویسیمک  هورگراک و  رئاز  رفن  ره  هنارـس  دروآرب  روظنم  هب 

تاکرادت ياه  شخب  نیرتمهم  زا  هک  یئاذغ  همانرب  ناتـسبرع  روشک  رد  تماقا  تدم  لوط  رد  رئاز  رفن  ره  یئاذـغ  زیلانآ  اه و  یـسررب  هب 
یفرـصم هنارـس  نآ  هب  طوبرم  ياه  جاتحیام  ریاس  ییاذـغ و  همانرب  ساسارب  نیاربانب  دـناسر . یم  بیوصت  هب  نیودـت و  دوش  یم  لـماش  ار 

مالقا نیمأت  يارب  صخشم و  هرمع  یتایلمع  هلحرم  راهچ  یفرصم  هنارس  یضایر  تابساحم  اب  هک  دیآ . یم  تسدب  رئاز  رفن  ره  تماقا  لوط 
. دوش یم  مادقا  دیرخ  نویسیمکرد  يا  همانرب  یط  نآ 

دوب هتفرگرارق  هدافتسا  دروم  هیذغت  تاکرادت و  شخب  رد  زاین  دروم  يالاک  ملق  دادعت 84  لاس 87  هرمع  تایلمع  رد  درادیم  ناشن  رطاخ 
. دش عیزوت  نیزخت و  نارئاز  ناکسا  ياهلته  ياهرابنارد  ملق  طقف 42  دادعت  نیا  زا  هک 

كرادت نیمأت و  - 2
جـح و تنواعم  هزوح  داهنـشیپ  هب  انب  هک  ینویـسیمک  ياضعا  بوصم ، ياه  هنارـس  ساسارب  نارئاز و  يا  هیذـغت  ياهزاین  نیمأـت  روظنم  هب 

. دننکیم شقن  يافیا  ریز  یساسا  شخب  ود  رد  نییعت و  هرمع 
بختنم ياهتکرشاب  هسلجتروص  میظنتو  حلصا  تاداهنشیپ  باختنا  زاین و  نیمأت  ناکما  یبایزرا  یسررب و  فلا -

مزال جاتحیام  نیمات  يارب  مهافت  دروم  اهدادرارق  ياضما  میظنت و  ب -
هیذغت تاکرادترد و 

تاکرادت دحاو  طسوت  الاک  تساوخرد  رودص  ساسارب  هدـش  يرادـیرخ  يالاک  عیزوت  هوحن  دادرارق  دافم  رد  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال 
همرکم و هکم  سدقم  ياهرهش  زا  کی  ره 

يروهمج نیرمتعم  یتاکرادت  مالقا  كرادت  نیمأترد و  یتیریدم  ياه  شخب  اب  ییانشآ 
: ناریا یمالسا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 80ناهفصا   هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:10
. دوش یم  یتایلمع  تاکرادت  دحاو  لوئسم  تساوخرد  زاین و  بسح  هدقعنم  ياهدادرارق  نیاربانب  دریذپ  یم  تروص  هرونم  هنیدم 

دیرخ نویسیمک 

ياه هناخزپشآ  هیذغت ، تاکرادت و  ياهدحاو  یلـصا  راذگتـسایس  هدوب و  تاکرادـت  دـنیارف  ياه  شخب  نیرتمهم  زا  یکی  نویـسیمک  نیا 
جح ناـمزاس  ناگدـنیامنزا  یبـیکرت  نویـسمیک  نیا  ياـضعا  دـشاب . یم  رئاز  یفرـصم  ياههنارـس  نـییعت  ییاذـغ و  هماـنرب  هـیهت  يزکرم ،

. دنشاب یم  جح  یکشزپ  زکرم  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  ترایزو ،
اهدادرارق هتیمک  ( 1

هیذـغت تشادـهب و  ناسانـشراکزا  نت  دـنچ  ترایز و  جـح و  نامزاس  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  ناگدـنیامن  زا  لکـشتم  اـهدادرارق  هتیمک 
رد یتاکرادت  مالقا  هدننک  عیزوت  يدوعس  ياه  تکرش  درکلمع  دیرخ و  نویسیمک  یشمطخ  تارظن و  نتفرگ  رظن  رد  اب  هتیمک  نیا  تسا .

. دیامن یم  دادرارق  داقعنا  هب  مادقا  یفرصم  مالقا  اهالاک و  تمیق  تیفیک و  یسررب  هتشذگ و  تاونس 
هرمع تایلمع  داتس  تاکرادت  دحاو  ( 2

جـح و نامزاس  یگدـنیامن  رتفد  ریدـم  رظن  تحتو  باختنا  طبریذ  نیلوئـسم  اب  هسـسوم  ریدـم  یلبق  ياـه  یگنهاـمه  اـب  تاکرادـت  سیئر 
تاکرادت لوئسم  ناونعب  رفن  ود  روما  عیرستو  لیهـست  يارب  دیامن ، یم  هفیظو  يافیا  هرمع  تایلمع  لوئـسم  ناتـسبرع و  روشک  رد  ترایز 

. دـنیامن یم  هفیظو  ماجنا  هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  ياهداتـس  نیلوئـسم  یگنهامه  اـب  ناـشیا و  رظن  ریز  هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  رد 
. دشاب یم  دیرخ  تاکرادت و  ياهنویسیمک  تابوصم  يرجم  تاکرادت  دحاو 
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دادرارق فرط  ياهتکرش  زا  الاک  شرافس  تبث و  ( 3

هرمعو جح  تنواعم  هزوح  زا  هک  یجیوفت  همانرب  ساسارب  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  یلصا  ياهداتسزا  کیره  تاکرادت  دحاو  نیلوئسم 
هک دنیامنیم  رداص  ار  لته  برد  رد  الاک  لیوحت  لمح و  شرافس  رودص  هب  مادقا  دریگ  یم  رارق  ناشرایتخا  رد  تداعس  هرمع  هسسوم  و 
زا عالطا  نمـض  ات  دوش . یم  هدادرارق  هطوبرم  لته  رادرابنا  رایتخا  رد  هقطنم  تاکرادت  لوئـسم  قیرط  زا  یتساوخرد  هلاوح  زا  هخـسن  کی 

هلاوح هچنانچ  تسا  رکذ  هب  مزال  دـشاب . هدروآ  لمعب  شیپاشیپ  ار  الاک  لیوحت  يارب  بسانم  يزاساضف  مزال و  یگنهامه  یـشرافس  مالقا 
مامت هدروآ و  لمعب  مزال  یگنهامه  ًاعیرس  هقطنم  تاکرادت  لوئسم  اب  صوصخ  نیارد  دوبن  زاین  رابنا  رد  الاک  يدوجوم  هب  هجوتاب  هرداص 

. دیشاب هتشاد  دوخ  هنازور  يریگیپ  همانرب  رد  دیئامن و  تشدادای  تبث و  ارنآ  لحارم 
اهلته ياهرابنا  رد  تاکرادت  دحاو  هدش  شرافس  يالاک  عیزوت  ( 4

: میئامن نایب  راصتخا  هب  ار  رابنا  هب  اهالاک  دورو  عبانم  تسا  مزال  اهالاک ، عیزوت  حیرشتزا  لبق 
ساسارب يرادیرخ و  روشک  رد  یلخاد  نویـسیمک  دیرخ  دادرارق  لباقم  رد  اهالاک  عون  نیا  ناریا :) زا  دـیرخ   ) یلخاد ياهدـیرخ  قیرط  زا 

یناریا فرط  نامیپ  مه  ياهتکرـش  ای  تکرـش  طسوت  لاسرا و  ناتـسبرع  هب  ینوناق  لاور  یطزا  سپ  هدـقعنم  دادرارق  هماـن و  مهاـفت  داـفم 
. دنوش یم  هیلخت  عیزوت و  گنهامه  ياه  همانرب  اهتمرف و  اب  قباطم  تاکرادت  دحاو  شرافس  تبث  ساسارب  و  وپد ، يریگراب ، صیخرت ،
هدمع هرمع  تاکرادت  نیمأت و  تایلمع  رد  هک  تسا  یـصاخ  لحارم  یط  مزلتـسم  روشک  زا  جراخ  زا  دیرخ  یجراخ  ياه  دیرخ  قیرط  زا 

هب هیعالطا  تروصب  راشتنالا  ریثک  ياه  همانزور  رد  ناتـسبرع  رد  ناـمزاس  یگدـنیامن  رتفد  طـسوت  هک  يا  هصقاـنم  ساـسارب  اهدـیرخ  نیا 
هب هجوت  اب  دوش و  یم  هدناسر  یضاقتم  بلطواد  ياهتکرش  عالطا 
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دیرخ دادرارق  تیاهنرد  یبایزرا و  یـضاقتم  ياهتکرـش  دـیرخ  هتیمک  ءاـضعا  روضح  اـب  مزـال  لـحارم  یط  زا  سپ  روشک و  یلاـم  نیناوق 

. ددرگ یم  داقعنا 
هناخزپشآو اهلته  نارادرابنا  هب  هیذغت  نیلوئسم  قطانم و  تاکرادت  نیلوئـسم  قیرط  زا  دبای  رییغت  ای  فذح  ( 1  ) يا  Order هچنانچ رکذت :

. ددرگ یم  غالبا  اه 
. تسا ریذـپ  ناکما  هرمع  داتـس  یعرف  قطانم  تاکرادـت  نیلوئـسم  یگنهامه  اب  زاین و  بسح  اهرابنا  ریاس  زا  ییاـجباج )  ) یلاـقتنا يـالاک 
زا هدافتـسا  یگنوگچ  يرادرابنا  شخبرد  هک  دـشاب . یم  روظنم  نیمه  هب  یـصاخ  مرف  لیمکت  مزلتـسم  رگید  رابنا  هب  يرابنا  زا  الاک  لاقتنا 

. دش دهاوح  هداد  حیضوت  نآ 
یم تروص  هنوگچ  اهلته  ياهرابنا  رد  تاکرادـت  دـحاو  هدـش  شرافـس  يالاک  عیزوت  هک  تشاد  نایب  ناوت  یم  رتهب  حیـضوت  نیا  اب  لاح 

. دریذپ

تاکرادت هدش  شرافس  مالقا  لیوحت  عیزوت و  یگنوگچ 

یمامت مرف  نیا  رد  هک  دیامن  یم  مادقا  الاک  شرافـس  ای   Order مان هب  یمرف  نآ  هارمه  هب  الاک  لاسرا  نمـض  الاک  هدـننک  عیزوت  تکرش 
. تسا هدش  تبث  الاک  تساوخرد  هرامش  عیزوت و  خیرات  یتفایرد - دادعت  لته  مان  لماش  الاک  تاصخشم 

( الاک تساوخرد   ) شرافس - 1
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كداـن تکرـش  هب  تاکرادـت  دـحاو  فرط  زا  هک  تسا   Order هنومن کی  دـیئامن . یم  هظحالم  لـبق  هحفـص  ریوصت  رد  هک  هنوگناـمه 

هب لمألا  راید  لته  يارب  يددع  نتراکرد 18  ار  تسا  بیلح )  ) ریش  Order نیا رد  هک  رظن  دروم  يالاک  كدان  تکرـش  هدش و  لاسرا 
ماگنه رد  رادرابنا  سپس  دشاب .  Order رد هدش  تبث  نامز  زا  رترید  یمک  عیزوت  خـیرات  تسا  نکمم  دـنک  یم  لاسرا  نتراک  دادعت 25 

ددع فورح  هب  یـسیلگنا )  ) ددـعراکدوخ اب  ار  یلیوحت ) دادـعت   ) مالتـسا لحم  رد  دریگب و  لیوحت  ار  ریـش  نتراک  دـیاب 25  ًاقیقد  لیوحت 
هب سپـس  ءاضما و  خیراتو ، هتـشون  ار  تباث  ریدم  مان  ریدم  ياضما  لحم  رد  تباث  ریدم  یگنهامه  اب  سپـس  دیامن و  موقرم  ار  جـنپ  تسیب 

. دیامن یم  روهمم  لته  رهُم 
: هرصبت

بتارم ییاـطخ  نینچ  زورب  تروص  رد  ددرگ و  لـیوحت   Order رد هدش  تبث  دادـعت  زا  شیب  ار  ییالاک  درادـن  قح  يرادرابنا  چـیه  - 1
. ددرگ یم  بوسحم  فلخت  ناونعب 
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تارییغت یـضعب  رثا  رب  اما  دـهد  شرافـس  یلته  يارب  ار  ییالاک  تسا  نکمم  تاکرادـت  ریدـم  هنارـس  لودـج  قبط  تاـقوا  یـضعب  رد  - 2

دحاو تباث و  ریدم  یلبق  یگنهامه  اب  دناوت  یم  رادرابنا  هک  دوش  وپد  لته  رابنا  رد  الاک  تسا  ییاذـغ  همانرب  ای  زاورپ  لودـج  رد  یناهگان 
یلیوحت دادعت  مالتسا  لحم  رد  دریگب و  لیوحت   Order رد هدش  تبث  هیمهس  زا  رتمک   Order رد هدش  تبث  دادعت  تبسن  هب  تاکرادت 

، تسا ریش  نتراک  هک 25  شا  یلصا  هیمهس  ياجب  ریـش  نتراک  دـناوت 20  یم  لمألاراید  لته  هنومن  مرف  رد  لاثم  روط  هب  دـیامن . موقرم  ار 
. دریگب لیوحت 

ای هدـمآ  دوجوب  یللخ  اهنآ  يدنبهتـسب  رد  تسا  نکمم  هک  ار  ییاـهالاک  تسا  فظوم  رادراـبنا  یتاکرادـت  مـالقا  لـیوحت  ماـگنه  رد  - 3
اهنآ لیوحت  زا  زکرم  تاکرادت  یگنهامه  اب  دـشاب  یمن  تاکرادـت  دـییأت  دروم  ياه  هنومن  اب  قباطم  ای  شودـخم و  ناش  فرـصم  خـیرات 

. دیامن يراددوخ 
ياهالاک لیوحت  زا  یلک  روطب  هدومن و  یـسررب  یبوخب   Order ياضما لیوحت و  زا  لبق  ًامتح  ار  تاج  یفیـص  هویم و  لـثم  یمـالقا  - 4

. دوش يراددوخ  فراعتم  ریغ 
تاکرادـت دـحاو  زا  ار  اه  مرف  نیا  دـیاب  رادرابنا  هدوب و  تساوخرد  قبط  اـه  لـته  هب  یکیتسـالپ  مـالقا  تاـج و  یفیـص  لاـسرا  هوحن  - 5
تاکرادـت لوئـسم  هب  ررقم  خـیراترد  ار  هطوبرم  مرف  زاین  دروم  فراعتمرادـقم  لیمکت  زا  دـعب  تباث  ریدـم  یگنهامه  اب  هدومن و  تفایرد 

. دیامن لیوحت  هقطنم 
( يرادرابنا لوصا   ) هدننک عیزوت  ياهتکرش  زا  یلیوحت  يالاک  يرادهگن  - 6

زا هک  تسا  ینکاما  هلمج  زا  ییاذـغ ، داوم  مـالقا  صوصخ  هب  تازیهجت و  لـیاسو و  يرادـهگن  ظـفح و  زکارم  زا  یکی  ناونع  هب  اـهرابنا 
ییاوه و بآ و  تیعـضو  هب  هجوت  اب  اهنآ  يارب  یتشادـهب  بساـنم  طیارـش  ندومن  مهارف  هدوب و  تیمها  زئاـح  رایـسب  یتشادـهب  هاگدـید 

نارادرابنا تشادهب و  نیلوئسم  هجوت  دروم  دیاب  تسا و  يرورض  رابنا  عون  مالقا و  عون  رابنا ، یناکم  تیعقوم  طیارش و  هقطنم ، ره  یمیلقا 
. تسا تیمها  زئاـح  مهم و  رایـسب  هبقرتـم  ریغ  ثداوح  رد  هدافتـسا  يارب  ییاذـغ  داوم  هریخذ  تهج  صوصخ  هب  اـهرابنا  شقن  دریگ . رارق 

هتسب يروطار  ییاذغ  داوم  فلتخم  اهشورزا ي  هدافتسا  اب  هک  بیترت  نیدب 
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. دبای شیازفا  زین  نآ  يرادهگن  تیلباق  دشاب  هدش  ظفح  نآ  شزرا  رودقملا  یتح  هکنیا  نمض  هک  دادرییغتو  يدنب 

لوادـتم لوصا  اب  هدرفم  هرمع  رد  يرادراـبنا  هکیئاـجنآ  زا  هدـش و  نیودـت  هرمع  لوط  رد  يرادراـبنا  دـنیارف  شزومآ  هوزج  تهج  نیدـب 
يراک هبرجت  مزلتسم  يزکرم  ياه  هناخزپشآ  اه و  لته  رابنا  رد  تیلاعف  تسا و  توافتم  گرزب  ياه  رابنا  ناریا و  ياه  لته  رد  يرادرابنا 

لوط رد  دشاب و  یم  رادرابنا  راثیا  راک و  تشپ  تقد ، يریگداي  مزلتسم  هدرفم  هرمع  رد  يرادرابنا  اذل  تسا  یطیحم  طیارش  زا  یهاگآ  و 
تسرد ياه  شور  يریگراکب  اب  ار  اه  هنیزه  هدرب و  الاب  ار  يراک  نامدنار  ات  تسا  مزال  دریذپیم  ار  تیلوئـسم  نیا  رادرابنا  هک  يا  هرود 
تـسد همه  تامدـخ  ات  دـشاب  نیاربانب  دـیامن . هئارا  مرتحم  نیرئاز  هب  ار  یبولطم  بوخ و  تامدـخ  تیاـهن  رد  هدروآ و  نییاـپ  يرادراـبنا 
 .. ااشنا دتفا . لوبقم  قح  ترضح  هاگشیپ  رد  مارحلا  هللا  تیب  نیرئاز  هب  هنیهب  بولطم و  تامدخ  هئارا  رد  اه  شخب  همه  رد  ناراکردنا 
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هرمع ياه  لته  رد  تباث  تیریدم  راتخاس 

يرادرابنا
. دشاب هتشاد  طابترا  دیاب  لته  رد  ياه  شخب  هچ  اب  رادرابنا 
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يزکرم ياه  هناخزپشآ  راتخاس 

يرادرابنا
. دشاب هتشاد  طابترا  دیاب  زکرمتم  هناخزپشآ  رد  ياه  شخب  هچ  اب  رادرابنا 
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يرادرابنا فیرعت 

هب لـیوحت  ماـگنه  اـت  اـه ) لـته  دادرارق ، فرط  ياهتکرـش   ) تاکرادـت زا  سنج  لـیوحت  ناـمز  زا  هک  تـسا  یتاـیلمع  هـیلک  يرادراـبنا  : 
يزکرم داتس  تاکرادت  زا  هرداص  ییاذغ  همانرب  اهلمعلاروتـسد و  ساسارب  يراد ) هناخ  ناروتـسر ، هناخزپشآ ،  ) هدننک فرـصم  ياهدحاو 

. دریذپ یم  ماجنا 

يرادرابنا فادها 

ریذپان بانتجا  رگیدکی  اب  دـحاو  ود  نیا  يراکمه  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  هاگیاج  تیمها و  زا  يرادرابنا  متـسیس  تاکرادـتروما ، رد 
: تسا یناوارف  يایازم  نمضتم  يرادرابنا  حیحص  متسیس  دشاب . یم 

. دوش یم  ماجنا  تعرس  تلوهس و  هب  رظن  دروم  لیاسو  داوم و  الاک ، ندادرارق  سرتسد  رد  تظافح و  تفایرد ،
يریگولج ددرگ ، نایز  ررـض و  بجوم  دـساف و  تشابنا  رثا  رب  تسا  نکمم  هک  اهیدوجوم  دـح  زا  جراخ  دایدزا  زا  قیقد ، لرتنک  لامعا  اب 

. دوش یم 
دروآرب هبساحم و  ساسا  هیاپ و  هک  الاک  دحاو  ره  رد  نآ  فرصم  نازیم  رابنا و  رد  الاک  يدوجوم  يرادرابنا ، متسیسزا  حیحص  هدافتسا  اب 

. دوشیم نییعت  تسا  یلوصا 
.- دریذپ یم  تروص  تلوهس  هب  رابنا  رد  يدوجوم  نازیم  لرتنک 

. ددرگ یم  يرادباسح  تایلمع  هدنشورف و  هب  الاک  غلبم  تسرد  عقوم و  هب  تخادرپ  رد  لیهست  تابجوم  رابنا  ضبق  رودص 
دروم مالقا  رظن ، دروم  ياهنامز  رد  ات  تسا  یـصخشم  نامز  تدـم  يارب  بسانم و  طیارـش  رد  زاـین  دروم  ياـهالاک  يرادـهگن  ظـفح و 

داد رارق  هدننک  فرصم  رایتخا  رد  ملاس  عقوم و  هب  عیرس و  ار  اهنآ  ناوتب  دشاب و  سرتسد  ردزاین 
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نارادرابنا یگژیو 

: اه لته  تباث  لماوع  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  هیلک  نتشاد  مغر  یلع  نارادرابنا 
. دنشاب رادروخرب  رابنا  رد  راک  يارب  مزال  ینامسج  ییاناوت  زا  دیاب  - 1

. دنشاب ملپید  یلیصحت  كردم  لقادح  ياراد  - 2
. دنشاب الاک  رابنا  روما  هب  طلست  يرادرابنا و  رما  رد  راک  قباوس  هبرجت و  ياراد  - 3

( . ICDL  ) هنایار يربراک  یللملا  نیب  همانیهاوگ  ندوب  اراد  - 4
.( دریذپ یم  تروص  بختنم  دیتاسا  طسوت  هنایار  اب  راک  یلمع  نومزآ  درف  رد  ییاناوت  نیا  زارحا  يارب  )

. نآ تیقفوم  همانیهاوگ  تفایرد  هرمع و  هژیو  يرادرابنا  یصصخت  یشزومآ  هرود  یط  - 5

: رادرابنا فیاظو  مها 

. دشاب یم  ریز  فیاظو  راد  هدهع  هک  تسا  یسک  رادرابنا 
.- دیامن ینیب  شیپ  ار  موزل  دروم  ياضف  نازیم  زیمت و  اًلماک  دوش  هیلخت  الاک  تسانب  هک  یلحم  دیاب  الاک  دورو  زا  لبق  -

ای الاک  شرافـس  هلاوح  دیرخ  كرادم  دانـسا و  هرمع  رد   ) دیرخ كرادم  دانـسا و  قبط  هدش  يرادیرخ  ياهالاک  سانجا و  نتفرگ  لیوحت 
(- تسا  order نامه

زا سپ  هئارا و  هدننک  عیزوت  طسوت  هک   order دییأت یترابعب   ) الاک نتفرگ  لیوحت  زا  سپ  رابنا  هب  الاک  دیـسر  گرب  ای  رابنا  ضبق  رودص 
.(- دیامن یم  یناگیاب  رابنا  هب  صوصخم  نکنوز  رد  هخسن  کی  دریگ و  یم  رارق  رادرابنا  دیئات  دروم  یلیوحت  مالقا  اب  نآ  لرتنک 

ای تباث  ناریدـم  تساوخرد  ساسارب  بلغا  اهلته  يرادرابنا  رد   ) لوئـسم يدرف  ای  دـحاو  ره  هب  ـالاک  لـیوحت  ماـگنه  راـبنا  هلاوح  رودـص 
.(- دوش یم  لیوحت  رابنا  زا  الاک  هقطنم  تاکرادت  لوئسم  ای  ناشیا و  نواعم 

هجوتم نآ  ندید  تبوطر  ای  ندش و  دساف  خیرات ، ندش  یضقنم  ندید ، بیـسآ  تروص  رد  ات  دوش  یـسرزاب  ییاذغ  داوم  تسیابیم  ًابترم 
.- دیآ لمعب  مزال  مادقا  هدش و 
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هب زاین  اهتکرـش  زا  هدش  يرادـیرخ  سانجا  یلیلد  رهب  دراد  ناکما   ) فرـصم يارب  عیزوت  ای  دـیرخ  زا  تشگرب  یعوجرم ، ياهمرف  رودـص 

تمالـس تیفیک و  زا  نانیمطا  تروص  رد  دـیاب  نآ  هدـنامیق  اب  هدوب و  فرـصم  رب  دازام  لته  هب  یلیوحت  مـالقا  اـی  دـشاب و  هتـشاد  تدوع 
نیا ربانب  تسا ) ریذـپ  ناکما  رتشیب  نیرئاز  جورخ  زا  هلحرم  ره  نایاپ  رددراوم  هنوگنیا  هکدـنامن  هتفگان  دریگ . رارق  رابنا  رایتخارد  ًاددـجم 

. تسا يرورض  اهنآ  قیقد  تاعالطا  طبض  تبث و 
نازیم و نآ  هب  رابنا  يدوجوم  هک  ینامز  زا  تسا  ترابع  شرافس  هطقن  . ) شرافس نازیم  شرافـس و  هطقن  نییعت  روظنم  هب  سانجا  لرتنک  -

ریز لومرف  اب  شرافـس  هطقن  دـنک ). رداص  هقطنم  تاکرادـت  لوئـسم  هب  ار  سنج  يدوجوم  نیمأـت  شرافـس  دـیاب  هک  تسا  دیـسر  يدـح 
: دوش یم  هبساحم 

شرافس هطقن  فرصم / رثکادح   x لیوحت تدم  رثکادح 
هک هدـش  هدـشیدنا  يریبدـت  اذـل  هدوب  رداـن  دراوم  هنوگنیا  هرمع  تاـیلمع  رد   ) موزل تروص  رد  ـالاک  دـیرخ  تساوـخرد  گرب  رودـص  -
نآ هب  زاین  يریگیپ و  رادرابنا  طسوت  تیروف  اب  شرافـس  تبث  نفلت و  تروصب  بتارم  لته  تباثریدـم  تساوخرد  ترورـض و  تروصرد 

.- زاین دروم  نان  دیرخ  لاثم  روطب  ددرگ ). عفترم  الاک 
دـشاب و یم  لاوما  نیما  یعون  هب  رادرابنا  هکنیا  هب  هجوتاب   ) رابنا ياهتراک  رتاـفد و  رد  هرداـص  هدراو و  ساـنجا  دادـعت  تاصخـشم و  تبث 

دیابن هک  نکمم  نامز  لقادـحرد  ار  دوخ  یعیزوت  دوجوم و  ياهالاک  تاعالطا  رامآ و  هراومه  دـیاب  هرمع  ياهرابنا  تیلاعف  مجح  لیلدـب 
فیاظو زا  شخب  نیرت  يرورـض  وزج  نآ  طبـض  تبث و  نیاربانب  دـهد  رارق  طبریذ  نیلوئـسم  رایتخا  رد  ار  دـنک  زواجت  رتشیب  هقیقد  زا 30 

.(- دوش یم  بوسحم  رادرابنا 
هارمهب دوش  یم  يرادهگن  لته  ياهرابنارد  هک  یمالقا  هیلک  تسیل  روظنم  نیا  يارب  هک  سانجا  الاک و  يراذـگدک  میظنت و  يدـنب ، هقبط 

.- دریگ یم  رارق  رایتخا  رد  یبرع  لداعم  یسراف و  نیوانع  اب  یصیصخت  دک 
 ...- شرافس و هطقن  رثکادح و  لقادح ، نییعت  دروم  رد  هقطنم  تاکرادت  دحاو  لوئسم  اب  گنتاگنت  يراکمه 

.- رابنا رد  ینمیا  لوصا  تیاعر  سانجا و  تسارح  ظفح و 
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.- هطوبرمدانسا هیهتو  یلاسرا  ياه  همانشخب  یط  داتس  يوسزا  هرداص  تاروتسد  قبط  نآ  لیوحتو  الاک  تفایردرد  تراظنو  تبقارم  -

.- هدش تبث  تاعالطا  زا  يریگراکبو  يرادرابنا  رازفا  مرن  رد  رابنا  هنازور  عیاقو  هیلک  تبث  رابنا و  كرادم  دانسا و  یناگیاب 
.- طبریذ نیلوئسم  هب  مزال  ياهشرازگ  هئارا 

تقد هب  ار  یتاکرادت  ياه  لمعلاروتسد  نیناوق و  هیلک  تسا  مزال  مرتحم  نارادرابناو  هدوب  مهم  رایسب  هدرفم  هرمع  رد  يرادرابنا  تیلوئسم 
.- دنیامن تیاعر 

دـشاب گنهامه  دحاو  نیا  اب  لماک  روطب  دیاب  ناشیا  هدوب و  تاکرادت  دحاو  هدنیامن  هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  ياه  لته  رد  نارادرابنا 
- تاجیفیص  ) الاک تساوخرد  مرف  هرود ) نایاپ  ینادرگرابنا   ) رابنا يدوجوم  تاشرازگ  یمامت  تباث  ریدم  یگنهامه  اب  موزل  عقاوم  رد  و 

.- دنهد شرازگ  هقطنم  تاکرادت  لوئسم  هب  ار  و ...  کیتسالپ )
ای اطخ  زورب  تروص  رد  دهد و  خـساپ  ار  ناشیا  ياه  شـسرپ  یمامت  دـیاب  رابنا  یتشادـهب  نارظان  ناسرزاب و  اب  لماعت  هوحن  صوصخ  رد 

.- دهد شرازگ  تاکرادت  دحاو  هب  ار  بتارم  دیاب  رادرابنا  دنهد  یم  رکذت  مرتحم  ناسرزاب  هک  یلاکشا 
. هلوحم روما  رد  عیرست  تهج  رد  لته  تباثریدم  هب  مزال  تدعاسم  يراکمه و 

رابنا فیرعت 

حیحـص ماظن  کی  ساسارب  هک  فلتخم  ياه  هدروآرف  ایو  هیلواداوم  یتعنـص ، یناگرزاب ، يالاک  عون  دـنچ  ای  کی  هک  ییاـضفو  لـحم  هب 
. دوش یم  هتفگ  رابنا  ددرگ ، یم  میظنتو  يدنب  هقبط 

. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یحارط و  تروصود  هب  یتماقا  دحاو  رد  اهرابنا 
فورظ یمومع و  ياهرابنا  ییاذغداوم ب : ياهرابنا  فلا :
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اهرابنا عاونا  - 

. تسا لماک  ینمیا  لیاسو  فقس و  ياراد  هتسب و  فارطا  مامت  زا  ناکم  نیا  هدیشوپ : ياهرابنا  فلا )
ار اهالاک  اهرابنا ، عون  نیا  دشاب . یم  یبناج  ظافح  دقاف  زاب و  فرط  راهچ  زا  یلو  تسا  فقس  ياراد  رابنا  نیا  هدیـشوپرس : ياهرابنا  ب )

. دنک یم  ظفح  باتفآ  ناراب و  زا  طقف 
. دوش یم  هدافتسا  نیگنس  مزاول  تالآ و  نیشام  يرادهگن  يارب  ًالومعم  هدوب و  هطوحم  تروص  هب  رابنا  نیا  هطوحم : ای  زاب  ياهرابنا  ج )

هرمع تایلمع  رد  الاک  رابنا  - 2
دروم ياهناکم  اهاضف و  اب  تسا  مزال  دریذـپیم  ار  يرادرابنا  تیلوئـسم  يزکرم  هناخزپشآ  رادرابنا  ای  لته  رادرابنا  هک  يا  هرود  لوط  رد 

داتس و یگنهامه  اب  تسیاب  هکلب  هدشن  داجیا  یحارط و  يرادرابنا  ياهتیلاعف  يارب  رایتخا  رد  ياهرابنا  هکیروطب  دشاب  هتشاد  ییانـشآ  زاین 
شیارگ اب  رابنا  عاونا  هورگ  هرمز  رد  هرمع  رد  رادرابنا  نیاربانب  دـنیامن  زیهجت  صاـصتخا و  روظنم  نیدـب  ار  یـصوصخب  لـحم  تباثریدـم 

. دراد رارق  یفرصم  مزاول  ییاذغداوم و 
هرمع تایلمع  رد  يزکرم  ياه  هناخزپشآو  اه  لته  رد  رابنا  عاونا  - 3

( يزکرم ياه  هناخزپشآ  هژیو   ) کشخ رابنا  فلا -
( رفص ریز  هجرد  ات 20   8  ) دمجنم داوم  رابنا  ب -

( رفص يالاب  هجرد  ات 15   4  ) رفص يالاب  هناخدرس  ای  رابنا  ج -
کشخرابنا فلا -

بـسانم هیوهت  نتـشاد  دومن . يرادـهگن  نآ  رد  ار  طسوتم  رمع  لوط  اب  کشخ و  ياهالاک  ناوتب  هک  دوشیم  هتفگ  يرابنا  هب  کشخ  راـبنا 
. درک يرادهگن  رابنا  نیا  رد  ناوت  یم  ار  کمن و ...  رکش - دنق - دننام : ییاهالاک  تسا . رابنا  عون  نیا  يارب  يرورض  زاین 
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( رفص ریز  هجرد  ات 20   8  ) دمجنم داوم  رابنا  ب -

هتـسد ود  هب  دوخ  دـنوش و  یم  يرادـهگن  دـشابیم  دـمجنم  تلاح  هب  يرادـهگن  هب  زاین  هک  یمـالقا  ینیئتورپ و  داوم  اـهرابنا  عون  نیا  رد 
: دندرگیم میسقت 

دمجنم هتخپداوم  رابنا  ماخداوم ب ) رابنا  فلا )
تیمها زئاح  اهنآ  زا  تظافح  يرادهگن و  هوحن  رد  مهم  لصا  دنچ  هدوب و  قیقد  ساسح و  رایـسب  دـمجنم  داوم  يوپد  يرادـهگن و  شور 

: زا دنترابع  هک  تسا 
رگیدکی زا  داوم  کیکفت  - 1

الاک عون  اب  بسانم  تدورب  هجرد  میظنت  - 2
يراذگ تلاپو  داوم  يدنب  هتسب  يدنب و  هسفق  هوحن  - 3

رابنا هب  لیوحت  نامز  رد  نآ  هیلوا  رادقم  نزو و  دامجنا ، نامز  تاصخشم ، رکذ  اب  تشوگ  تراک  زا  هدافتسا  - 4
. يراگدنام نامز  لودج  ساسا  رب  هناخدرس  رد  ماخ  داوم  يرادهگن  زاجم  نامز  تیاعر  - 5
. الاک لیوحت  وپد و  يدنب ، هتسب  دامجنا ، لمح ، لحارم  رد  یتشادهب  لوصا  هیلک  تیاعر  - 6

. دننک یم  يرادهگن  ار  هناخزپشآ ) صوصخم   ) غرم تشوگ - هرک - دننام : یمالقا  اهرابنا  زا  عون  نیا 
( رفص يالاب  هجرد   15 - 4  ) يالاب ياه  هناخ  درس  ای  رابنا  ج 

رد ناوت  یم  ار  غود و ....  هباشون و  بآ - رینپ  دـننام  ییاهالاک  هدوب و  یندیـشون  ینبل و  ياهالاک  صوصخم  اهلاچخی  ای  اـهرابنا  عون  نیا 
. دومن يرادهگن  اه  ناکم  عون  نیا 

: یفرصم ياهرابنا  رد  زاین  دروم  تازیهجت  لقادح  - 4
هیاپود ای  نابدرن  تلاپ 3 ) یتسد 2 ) هبارا  ( 1

باسح نیشام  وزارت 6 ) يدنب 5 ) هسفق  ( 4
جنسامد اهمرفو 9 ) قاروا  ریرحت 8 ) زیم  ( 7

هنایار یناشن 11 ) شتآ  لوسپک  ( 10
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اه لته  حطـس  رد  عیزوت  ياهدـحاو  رد  الاک  لاقتنا  لقن و  تهج  هک  تسا  هلیـسو  نیرت  لوادـتم  یتسد  خرچ  ناـمه  اـی  هبارا  یتسد : هبارا 

. دوش یم  هدافتسا 
يزلف یبوچ و  یکیتسالپ ، ياهتلاپ  اهنآ  نیرت  یتشادهبو  نیرتلوادتم  هتفرگرارق و  اهرابنا  هدافتـسا  دروم  رایـسب  هک  تسا  یلیاسو  زا  تلاپ :

یم هیـصوت  رتشیب  یکیتسالپ  ياهتلاپ  زا  هدافتـسا  لته  رابنا  ياهالاک  هب  هجوت  اب  اذـل  دراد  ار  دوخ  صاخ  ياـیازم  مادـک  ره  هک  دـشاب  یم 
. دوش

. دشابیم نآ  تشادرب  ای  اه  هسفق  رد  الاک  ندیچ  يارب  یبسانم  هلیسو  هیاپود : ای  نابدرن 
ییاضف نینچ  داجیا  يارب  دشاب و  یم  رثؤم  يروهرهب  رد  بیترت  مظن و  هکیروطب  هدوب  رابنا  کی  لوصا  ءزج  تشادهب  مظن و  يدـنب : هسفق 
لیوحت تساوخرد  ای  الاک  لوصو  ضحم  هب  ات  هدرک  يدـنب  هسفق  دـیاب  فلتخم  ياه  حوطـس  رد  زاین  اب  بسانتم  بسانم و  لکـشب  ار  رابنا 

. دوش هتشادرب  لیوحت  يارب  ای  هداد  رارق  صخشم  لحم  رد  ًاعیرس 
: رابنا رد  مالقا  ندیچ  - 5

ندرب الاب  رامآ و  ذخا  راک ، ندرک  هداس  رد  حیحص  ندیچ  اریز  تسارادروخرب ، یصاخ  تیمها  زا  رابنا  لخاد  رد  سانجا  نتفرگرارق  زرط 
سانجا حیحص  ندیچ  تسا . هسفق  زا  هدافتـسا  رابنا  رد  سانجا  ندیچ  ياهـشور  نیرت  یقطنم  لاح  نیع  رد  تسا  رثؤم  رایـسب  راک  تیفیک 

زین یفافـص  ار  صاخ  لحم  کیرد  الاک  يرادـهگنو  میظنت  تسا . رثؤم  رایـسب  جورخ  دورو و  رد  تقو  شهاک  مظن و  داـجیا  رد  راـبنا  رد 
: زا دنترابع  درک  هجوت  اهنآ  هب  رابنارد  الاک  ندیچرد  دیاب  هک  یتاکن  نیرتمهم  دنیوگ . یم 

هباشت هجو  الاک 2 - ياضاقت  نازیم  - 1
سانجا یفیک  تاصخشم  - 4 هزادنا )  ) الاک مجحو  هزادنا  - 3

تسا دایز  نآ  يارب  اضاقت  هک  یسانجا  هک  تسا  نیا  روظنم  تفرگ  رظن  رد  دیاب  سانجا  ندیچ  رد  هک  تسا  یلماع  نیرتمهم  اضاقت  نازیم 
راک لحم  کیدزن  سرتسد و  رد  یتسیاب  ار  سانجا  زا  لیبق  نیا  نیاربانب  دشابیم  دایز  اهنآ  جورخ  دورو و  هجیتن  رد 
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: دنوش یم  میسقت  هتسد  هس  هب  ًالومعم  ناروتسر  رد  هرمزور  هدافتسا  هب  هجوت  اب  لته  ياهرابنا  رد  اضاقت  نازیم  دادرارق .

فرصم مک  فرصم ج ) طسوتم  فرصم ب ) رپ  فلا )
. دشاب سرتسد  رد  تلوهس  هب  رگید  عون  ود  هب  تبسن  فرصم  رپ  ياهالاک  دوش  یم  هیصوت  نیاربانب 

. دزاس یم  هداس  ار  الاک  لیوحت  شور  نیا  اریز  دشاب  یم  هباشت " هجو  تفرگ " رظن  رد  دیاب  سانجا  داوم و  ندیچ  رد  هک  ار  يرگید  لصا 
نیا هک  دیامن  عیزوت  لته  رد  هباشم  ياهیدنب  هتسب  اب  ار  الاک  ود  تسا  نکمم  تکرـش  کی  عقاوم  یخرب  رد  هک  لصا  نیا  نتفرگ  رظنرد  اب 
اطخ نیا  زا  يریگولج  يارب  اذل  دروآ  راب  هب  یتالکشم  ییاذغ  همانرب  قبط  الاک  جورخ  رد  دراد  لامتحا  يدنب  هتسبرد  هباشت  هجو  عوضوم 

. دوش يریگـشیپ  ییاطخ  نینچ  زورب  زا  ات  دیامن  مادقا  الاک  عون  نیا  يوررب  نآ  بصن  یـسراف و  تکیتا  هیهت  هب  تبـسن  رادرابنا  تسا  رتهب 
. دنشاب یم  مهب  هیبش  یلیخ  هفایق  لکش و  ظاحل  زا  هک  هدرا  اولح  ابرم و  نتراک  لاثم :

ياضف یتسیاب  رابنا  نامدیچرد  تهج  نیا  هب  تسا  سانجا  یکیزیف  مجح  هزادنا و  تفرگ  رظن  رد  دیاب  مالقا  ندـیچ  رد  هک  يرگید  هتکن  -
.- دوش هتفرگ  رظنرد  سانجا  فلتخم  مجح  هزادنا و  تهج  بسانم 

ینمیا رظن  زا  هک  رگید  يدیسا  ییایمیش و  ياهالاک  یخرب  و  تاینبل ، ییاذغداوم ، اهرابنا ، زا  یـضعب  رد  هک  هدش  هدهاشم  بلغا  هنافـسأتم 
راجفنا دیلوت  اهنآ  بیکرت  هک  ار  ییایمیـش  هدام  ود  ای  دوش و  یم  يرادـهگن  لحم  کی  رد  دنرـضُم  مه  رانک  رد  سانجا  رگید  یتمالـس  و 

ندیچ هب  تبـسن  دوش و  هدادرارق  هعلاطم  دروم  دیاب  اهنآ  صاوخ  رظن  زا  سانجا  تاصخـشم  نیاربانب  دنهد . یم  رارق  مهرانک  رد  دـنک  یم 
اهنآ یکیزیف  تایصوصخو  يدنب  هتسب  عون  هب  هجوتاب  رکش و ...  کمن ، دننام  یمالقا  لاثم  روطب  ددرگ . مادقا  اهتلاپ  ای  اه و  هسفق  رد  اهنآ 

تدـم یندـشدساف ، ياهالاک  هک  اهالاک  زا  کیره  یفیک  تایـصوصخ  هب  هجوتاب  تیاهن  رد  و  دـنریگرارق . یکیتسالپ  ياه  تلاپ  يوررب 
دیاب فرـصم  تهج  لته  لخاد  هب  نآ  عیزوت  يرادـهگن و  ظفح و  رد  مزال  تقد  دوش  یم  لماش  لته  ياـهرابنارد  ار  تاـینبل  هویم و  راد ،

- تروص نآ  ياضقنا  خیرات  اهالاک و  دورو  ساسارب  عیزوت  دریذپ و  تروص 
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تاکرادت لوئسم  یگنهامه  اب  هلـصافالب  دوش و  يرادوخ  ًادج  هدیـسر  نایاپ  هب  نآ  رابتعا  تدم  هک  یـسانجا  عیزوت  لیوحت و  زا  دریذپ و 

. دوش مادقا  ءاحما  ای  تدوع  يارب  نآ  جورخ  هب  تبسن  هقطنم 
هک دیچ  يروط  دـیاب  داد و  رارق  مه  يور  هسیک  زا 5  شیب  دیابن  ار  جـنرب  هسیک  اًلثم  دریگرارق . دایز  عافترا  رد  مه  يور  دـیابن  اه  هسیک  -

.- دوش مهارف  اه  هسیک  يالبال  زا  اوه  روبع  ناکما 
- یئاذغداوم يرادهگنرد  لوادتم  ياهشور 

: لیبقزا دنوش  یم  رابنا  دراو  هلف )  ) هسیک ندوصب  ییاذغداوم  بلغا  یفنک  ياه  هسیک  فلا )
هسیک رثکادـح 5  زین  تلاپره  يورو  دـنوش  هدـیچ  مه  يور  يرجآ  تروصب  یتسیاـبداوم  هنوگ  نیا  هریغو  درآ  تاـبوبح ، تـالغ ، رکش ،

یکیتسالپ فورظای  گنزدض  يزلف  فرظ  لخاد  ار  نآ  ياوتحم  دیاب  ًاعیرـس  دشاب  هدـشزاب  اه  هسیکزا  یکی  هچنانچ  دریگرارق . مه  يور 
يالبالرد اوه  هیوهتو  شخرچ  هک  درادار  تیزم  نیا  يرجآ  تروصباه  هسیک  ندـیچ  تسب . مکحمار  اـهنآ  برد  هدومن  هیلخت  هرادـجود 

. دریذپ تروص  یبوخب  اه  هسیک 
حـضاو اًلماک  اهنآ  بسچربات  دـنوش  رابنا  يا  هنوگ  هب  یتسیاب  هریغو  اهورـسنک  نتراک  هدـش : يدـنب  هتـسب  ییاذـغداومو  اـه  نتراـک  -ب )

. دشاب ناسآو  لهس  داوم  هنوگ  نیا  هب  یسرتسد  هک  دریذپ  تروص  يروط  لمع  نیا  یتسیاب  نینچمه  دشاب . دید  لباقمردو 
. دومن نیچتسد  یترابعب  ای  درک و  ازجم  هویم )  ) عون بسانت  هب  اراهنآ  یتسیاب  رابنارد  هویم  ندادرارق  زا  لبق  رابنارد  اه  هویم  يرادهگن  -ج )

يارب یبسانم  لحم  هک  ار  هدید  همدص  هدز و  مرکو  راد  کل  ياه  هویم  دشاب . هتشاد  یتخس  تفـس و  تفاب  هک  درکرابنا  دیاب  ار  ییاه  هویم 
ياه نتراکرد  یتسیاب  ار  ملاس  ياـه  هویم  دومن . فذـح  ادـج و  دـیاب  دـشاب  یم  ینیب  هرذ  تادوجوم  ریاـس  تساـه و  چراـق  ومن  دـشر و 

. دشابن سامترد  يرانک  هویماب ي  يا  هویم  چیه  رودقملا  یتح  هک  دومن  يدنب  هتسب  يا  هنوگ  هب  صوصخم 
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نآ یشزومآ  فادها  اهرابنا و  رد  طیحم  تشادهب  - 6

. اهرابنا رد  طیحم  تشادهب  تیمها  هب  تبسن  تشادهب  نیلوئسم  نارادرابنا و  هجوت  بلج 
. اهرابنا لحم  باختنا  تهج  بسانم  یطیحم  لماوع  طیارش و  اب  نارادرابنا )  ) نیبطاخم ییانشآ 

يرادربهرهب و ثادحا ، فلتخم  لحارم  رد  هک  یطیحم  تشادـهب  هاگدـید  زا  یـسدنهم  ینف و  يدربراک  تاکن  زا  ياهعومجم  اب  ییانـشآ 
. دنوش يرادهگن  ملاس  مزال  تدم  يارب  هدش  رابنا  مالقا  ات  تسا  يرورض  اهنآ  هب  هجوت  اهرابنا  زا  يرادهگن 

نیمه هب  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  تیولوا  زا  زین  اهرابنا  طیحم  تشادهب  هژیو  هب  اهرابنا  تشادهب  هب  هجوت  روکذـم ، فادـها  هب  هجوت  اب 
یگدـنز طیحم  زا  یلماوع  لرتنک  طیحم ، تشادـهب  یلک  روط  هب  دـشابیم . اهرابنا  طیحم  تشادـهب  رب  هدـمع  دـیکأت  لاـجم  نیا  رد  تلع 

ای دنهدیم و  لیکشت  ار  ياهقلح  اهیرامیب ، لاقتنا  هریجنز  رد  هدوب و  رثؤم  دارفا  یعامتجا  یناور و  یمـسج و  تمالـس  هافر و  رد  هک  تسا 
لماوع نیا  تساهنآ . رد  بسانم  بولطم و  طیارـش  داجیا  روظنم  هب  تسیز  طیحم  زا  یطیارـش  لماوع و  رد  فرـصت  لـخد و  یتراـبع  هب 

تـشادهب ییاوه و  بآ و  طیارـش  هیوهت ، اوه و  ناگدـنوج ، تارـشح و  اب  هزرابم  نکاما و  يزاـسهب  هلاـبز ، بالـضاف ، بآ ، زا : دـنترابع 
هب رجنم  یطیارـش  تحت  تسا  نکمم  لماوع  نیا  زا  مادـکره  هک  ياهفرح  ییاذـغ و  داوم  تشادـهب  یتعنـص و  ياهتیلاعف  راـک و  طـیحم 

تافلت هب  رجنم  زین  یهاگ  یلام و  تاراسخ  تاعیاض و  داجیا  اهنآ و  تیفیک  شهاک  ای  اهرابنا و  رد  دوجوم  ياـهالاک  داـسف  اـی  یبارخ و 
. دبای شهاک  رابنا  رد  الاک  کی  دیفم  رمع  نامز و  تدم  دنوش  ثعاب  تسا  نکمم  ای  دنوش و  یناج 

رد دوجوم  مالقا  تمالـس  تیفیک و  ظفح  رد  رثؤم  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  طـیحم  تشادـهب  تیمها  فادـها ، نیا  هب  هجوت  اـب 
اهرابنا زیهجت  ثادحا و  ماگنه  اهنآ  تیاعر  هک  یتشادهب  ینف و  تاکن  زا  ياهعومجم  اهرابنا ، لحم  باختنا  هوحن  لماش  یبلاطم  اهرابنا ،
لامجا هب  ناگدنرپ  ناگدـنوج و  تارـشح ، اب  هزرابم  ياهشور  هیوهت ، رون ، اهرابنا ، رد  دـئاز  داوم  عفد  ملاس و  بآ  هیهت  تسا ، يرورض 

. تسا هدیدرگ  هئارا 
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اهرابنا رد  طیحم  تشادهب 

مجح هنالاس  هدش  ثعاب  تسا ، نآ  زا  یـشخب  مه  طیحم  تشادهب  لوصا  هک  يرادرابنا  نونف  یتشادهب و  لوصا  هب  هجوت  ییانـشآ و  مدـع 
رد یبلاطم  شراگن  زا  فدـه  تسا . دایز  رایـسب  اهنآ  یلایر  شزرا  هک  دـنوش  هدافتـسا  لباق  ریغ  دـساف و  هدـش  رابنا  ياهالاک  زا  يداـیز 

تهج رابنا  لحم  باختنا  هلحرم  زا  ینف  یطیحم و  تشادـهب  تاکن  زا  ياهعومجم  يروآدرگ  میظنت و  اهرابنا  طـیحم  تشادـهب  صوصخ 
هدافتسا رد  اهنآ  اب  ییانشآ  نمض  اهرابنا  تاکرادت و  نیلوئسم  نینچمه  و  تشادهب ، نیلوئسم  هلیـسونیدب  ات  دشابیم . نآ  زا  يرادربهرهب 

. دنیامن هفیظو  ماجنا  يرتشیب  یهاگآ  اب  دریگیم ، رارق  اهنآ  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  هعومجم  زا  هنیهب  يرادربهرهب  بسانم و 
ماـمت يارب  طیارـش و  ماـمت  رد  هک  تسا  یبوچراـهچ  یـسدنهم و  ینف  یتشادـهب و  تاـکن  زا  ياهعومجم  ياراد  طـیحم  تشادـهب  لوصا 

هب لصفرـس  نیا  اب  یبلاطم  دوجوم  عبانم  رد  لیلد  نیمه  هب  دشابیم . هدافتـسا  دربراک و  لباق  طیارـش ، اب  بسانتم  تارییغت  یمک  اب  نکاما ،
رد اهنآ  تیاعر  هک  یطیحم  تشادهب  بلاطم  هدـش  یعـس  نیبطاخم  ناسآ  یـسرتسد  رتهب و  هدافتـسا  تهج  یلو  دوشیم ، هدـید  تردـن 

: دوش هئارا  هوزج  نیا  رد  تسا  مزال  اهرابنا 
دیاب اهالاک  دصقم  أدـبم و  هلـصاف  رابنا و  هب  یـسرتسد  ناکـسا و  ياهلحم  رد  یتاکرادـت  مالقا  عیزوت  هیهت و  زکارم  هب  رابنا  ندوب  کیدزن 

. دشاب هجوت  دروم 
. دشاب هتشاد  دوجو  لحم  رد  اهشخب  ریاس  يارب  تمحازم  داجیا  نودب  نیگنس  هیلقن  لیاسو  ددرت  ناکما 

. لحم رد  هدش  دیلوت  هلابز  بالضاف و  یتشادهب  عفد  ناکما  ملاسو و  یفاک  بآ  هب  یسرتسد 
. دوش ینیبشیپ  دنوش  رابنا  تسا  رارق  هک  مالقا  عون  هب  هجوت  اب  زاین  دروم  ياهرابنا  عاونا 

بـسانم یـسرتسد   ) دبای شهاک  تسرد  یبای  ناکم  اب  هطوبرم  ياههنیزه  لقن و  لمح و  تفاسم  ات  دشاب  نیعم  لبق  زا  الاک  دصقم  أدـبم و 
يوشتسش زا  لصاح  ياهبالضاف  عیرس  ناسآ و  يروآعمج  يارب  اهرابنا  بسانم  شوپفک  یفاک و  بیـش  دوجو  هیلخت ) يریگراب و  يارب 

. تسا يرورض  یلامتحا 
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. دوش باختنا  نشور  تسا  رتهب  اهراوید  گنر 

. دشاب رادروخرب  ناگدنوج  تارشح و  نیقراس و  یلامتحا  دورو  زا  يریگولج  يارب  مزال  ینمیا  یفاک و  تظافح  زا  رابنا  هرجنپ  رد و 
. دشابن رسیم  اهنآ  لخاد  هب  رابغ  درگ و  ذوفن  ناکمالایتح  هک  دنوش  یحارط  ياهنوگ  هب  تازیهجت  الاک و  ییاذغ و  داوم  ياهرابنا 

. دوش ینیبشیپ  اهرابنا ) رد  دئاز  داوم   ) داوم عفد  يارب  بسانم  متسیس 
یتشادهب و عفد  يارب  تسا  مزال  هک  دوشیم  دیلوت  زین  بالضاف  هاوخان  هاوخ  میتسه ، هجاوم  بآ  فرصم  اب  اهرابنا  لخاد  هک  يدراوم  رد 

يدـیلوت بالـضاف  هک  یعقاوم  رد  کنات و  کیتپـس  بذاج ، هاچ  زا  معا  یبسانم  شور  زا  دوش و  ماجنا  مزال  مادـقا  اهنآ  عقوم  هب  عیرس و 
. دوش هدافتسا  بالضاف  ياههناخ  هیفصت  زا  تسا ، دایز 

سرتسد رد  رابنا  فارطا  هطوحم  رابنا و  لخاد  يارب  وشتـسش  لباق  نزن و  گنز  رادشوپرد ، یفاـک ، هزادـنا  مجح و  دادـعت و  هب  نادهلاـبز 
. دشاب

. دریگ ماجنا  دوشیم ، هئارا  تشادهب  لوئسم  طسوت  هک  صخشم  همانرب  کی  ساسا  رب  هنازور و  اهنادهلابز  زا  اههلابز  يروآعمج  دیاب 
رابنا ینوریب  هطوحم  رد  یتح  ای  رابنا و  لخاد  یطاقسا  لیاسو  ای  کشخ و  نان  هدش و  دساف  ییاذغ  داوم  دئاز و  داوم  اههلابز و  نتشابنا  زا 

طیارش و دریگ ، رارق  هجوت  دروم  رتشیب  هلئـسم  نیا  هچ  ره  دشاب و  بترم  زیمت و  هشیمه  دیاب  رابنا  فارطا  لخاد و  هطوحم  دوش و  تعنامم 
. دوریم نیب  زا  ناگدنوج  تارشح و  روضح  هثداح و  زورب  لامتحا 

تاکن دشاب و  هتشادن  دوجو  دروآ ، مهارف  رابنا  لخاد  ناگدنوج  تارشح و  ذوفن  يارب  ار  طیارـش  هک  يذفانم  زرد و  فاکـش ، هنوگ  چیه 
. دشاب هدش  تیاعر  ناگدنوج  تارشح و  اب  هزرابم  شخب  رد  روکذم 

رد دـیابن  دوش و  ظفح  فلتخم  ییاوه  بآ و  طیارـش  رد  رابنا  لخاد  يامد  ات  دـشاب  قیاع  هنزور و  دـقاف  دـیاب  هدیـشوپرس  ياهرابنا  فقس 
. دشاب هتشاد  دوجو  ياهرجنپ  فقس 

. دوش هیهت  تشادهب  لوئسم  دییأت  دروم  ملاس و  بسانم و  تیفیک  اب  یفاک و  رادقم  هب  بآ  دیاب  اهرابنا ، رد  بآ  فرصم  عون  اب  بسانتم 
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هجیتن رد  دـشابیم . ناروک  داـجیا  نودـب  اوه  ياـهیگدولآ  وب و  فذـح  تهج  بساـنم  ترارح  هجرد  اـب  هزاـت  ياوه  هیهت  هیوهت ، هیوهت 

اوه یگدولآ  دوریم و  الاب  اوه  يامد  دریگیم ، ماجنا  نآ  رد  يدایز  ییایمیش  ياهشنکاو  اهتیلاعف و  هک  هتـسبرس  ياهرابنا  زا  هدافتـسا 
لماوـع اـهبورکیم  یفرط  زا  دوـشیم . هدوزفا  راـبنا  ياوـه  رد  هدــنیالآ  ياـهزاگ  راـبغ و  درگ و  تارذ  اـهبورکیم ، روـضح  زا  یــشان 
ياهالاک تالوصحم و  هیزجت  یگدولآ و  ثعاب  دـنناوتیم  دـنراد و  روضح  اوه  كاخ و  بآ و  رد  هک  دنتـسه  لاعف  هدـنز و  یکیژولویب 
يرورـض اهرابنا  رد  هیوهت  ماجنا  هجیتن  رد  دـنهد ، رییغت  زین  ار  اهنآ  معط  هزم و  وب ، لیبق  زا  یتایـصوصخ  ًاـضعب  دـنوش و  راـبنا  رد  دوجوم 

. تسا
داوم وراد ، يرادـهگن  ياـهرابنا  يارب  هژیوب  نآ ، رد  دوجوم  مـالقا  راـبنا و  عوـن  اـب  بساـنتم  یفاـک ، هیوـهت  ياهمتـسیس  يارجا  یحارط و 

دوش و ظفح  اهنآ  تیفیک  دـیاب  راـبنا  رد  اـهالاک  يرادـهگن  تدـم  یط  رد  تسا . يرورـض  ییاذـغ  داوم  یتشادـهب و  مـالقا  ییاـیمیش و 
دوجوم نژیسکا  تبوطر و  امد ، هب  یگتسب  يزاسهریخذ  تدم  یط  رد  داوم  هیزجت  دوش . فقوتم  یتح  ای  هتفای و  شهاک  هیزجت  ياهدنیارف 

ریغ روضح  اـهمزیناگراورکیم و  تارـشح و  شیازفا  تیلاـعف و  نازیم  يور  يداـیز  ریثأـت  میقتـسم  تروـص  هب  لـماوع  نیا  تارییغت  دراد .
دنراد داوم  هیزجت  يور  يدایز  ریثأت  هجیتن  رد  رابنا و  رد  اهنآ  هرظتنم 

اهرابنا رد  رون 
رثا یعیبط  ییانشور  باتفآرون و  تسا . رثؤم  رایـسب  ناسنا  ناور  مسج و  تشادهب  رب  هک  تسا  رون  یمومع  نکاما  رد  مهم  لماوع  زا  یکی 

. دراد ناسنا  یتمالس  رب  میقتسم 
. تسا يرورض  اهرابنا  يارب  بسانم  ياههرجنپ  زا  هدافتسا  اب  یفاک  یعیبط  رون  نیمأت 

حطس طسوتم  روط  هب  دیاب  دوش و  بصن  اهرابنا  راوید  تمسق  نیرتالاب  رد  اههرجنپ  تسا  رتهب  دیشروخ  یعیبط  رون  زا  هنیهب  هدافتـسا  يارب 
ریـسدرس قطانم  رد  ریگرون  حطـس  دشاب . عبرم  رتم  کی  عبرم  رتم  ره 30  يازا  هب  ریـسمرگ  قطانم  رد  ای  رابنا و  فک  حطـس  اههرجنپ 20 %

. دنکن داجیا  یلکشم  ناتسمز  رد  امد  شهاک  رگا  هتبلا  تسا  ریسمرگ  قطانم  ربارب  ود  دودح 
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زا یضعب  نوچ  دوش  تعنامم  دریگیم ، رارق  هرجنپ  رانک  هک  یمالقا  صوصخ  هب  رابنا  لخاد  مالقا  هب  دیـشروخ  رون  میقتـسم  شبات  زا  دیاب 

دیفم رمع  زا  دننیبیم و  بیـسآ  هدش و  هدننکـش  دیـشروخ  رون  شبات  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  رثا  رد  اهذـغاک و ...  اهکیتسال ، لثم  مالقا 
. دوشیم هتساک  اهنآ 

150  ) زاین دروم  رون  نیمأت  اذـل  تساهرابنا  لخاد  یفاـک  یعیبط  رون  نیمأـت  رد  يرثؤم  لـماع  راـبنا ، ياـههرجنپ  اههشیـش و  بترم  تفاـظن 
. تسا يرورض  اهرابنا  رد  سکول )

ياهنوگب هیوهت  دـیاب  لیلد  نیمه  هب  تسا . راذـگریثأت  اهالاک  بوخ  يرادـهگن  رب  هلئـسم  نیا  دـباییم و  شهاک  تبوطر  امد ، شیازفا  اـب 
رد اهرابنا  نامتخاس  دـیاب  دـشاب و  هقطنم  ییاوه  بآ و  طیارـش  اب  بسانتم  مزال و  درادناتـسا  دـح  رد  رابنا  تبوطر  اـمد و  هک  دوش  ماـجنا 

، هیزجت ياهدنیارف  زا  يرایسب  دصرد   65 زا 70 - رتمک  اوه  یبسن  تبوطر  کی  اب  دنشاب . قیاع  امرگ  تبوطر و  ذوفن  هب  تبسن  مزال  دراوم 
تدم يارب  مالقا  زا  یضعب  يرادهگن  يارب  هدش  هیصوت  تبوطر  لاثم  ناونع  هب  دنباییم . شهاک  يدایز  دح  ات  دنوشن ، فقوتم  اًلماک  رگا 

: زا تسا  ترابع  ریسمرگ  هقطنم  کی  رد  اهرابنا  رد  ینالوط 
جنرب %13

القاب %15 ایبول و 
ترذ %3

رد هک  هدـنوشزاب  ياههرجنپ  يور  يروت  بصن  اب  اهرابنا ، رد  هدـش  بصن  هیوهت  ياهمتـسیس  رب  هوالع  ناوتیم  هیوهت  هب  زاـین  تروص  رد 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  دومن . هدافتـسا  یعیبـط  هیوهت  شور  نیرتهداـس  ناوـنع  هب  اـهنآ  زا  دـنراد ، رارق  فقـس  ریز  يرتمیتناـس  هلصاف 15 

ياهزاگ رابنا ، ياضف  لک  یشاپمس  يارب  ینیخدت  شور  زا  هدافتـسا  ماگنه  هک  دوش  یحارط  ياهنوگب  دیاب  هیوهت  ياهریـسم  اهیجورخ و 
. دنوش دودسم  اهیجورخ  یتحار  هب  دنشاب و  هتشادن  جورخ  هار  یمس 

. تسا ریذپ  ماجنا  رتتحار  رابنا  تفاظن  هجیتن  رد  دوشیم و  تعنامم  رابنا  لخاد  رابغ  درگ و  عمجت  زا  رابنا ، رد  یفاک  هیوهت  دوجو  اب 
عون هب  هتـسب  هتبلا  تسا  بسانم  یبـسن 40 % تبوطر  دارگیتناـس و  هجرد  ات 30  هدودـحم 15  رد  ترارح  هجرد  یلومعم  ياـهرابنا  يارب 

. دنشاب توافتم  دادعا  نیا  تسا  نکمم  دناهدش ، رابنا  هک  ییاهالاک  تالوصحم و 
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اهرابنا رد  ناگدنوج  اب  هزرابم  يدربراک  بسانم و  ياهشور 

تامادـقا ماـجنا  تسا . اـهرابنا  هب  شوـم  ذوـفن  زا  يریگوـلج  هزراـبم و  شور  نیرتيداـصتقا  يریگـشیپ  تامادـقا  تظاـفح و  تقیقح  رد 
فارطا اهوربالضاف ، اهلباک ، اههلول ، فارطا  خاروس  هتسکش ، ياههشیش  ای  اههرجنپ و  رد و  ریز  ياهزرد  فاکش  نتفرگ  لثم  يزاسهب 
بـسانم یکیزیف  ياهظافح  زا  هدافتـسا  یفرط  زا  دشابیم . رثؤم  رایـسب  اهیتشک  ياهبانط  رابنا و  نامتخاس  ندرکشوم  دض  اهیناوریش ،

هب عفد  روظنم  نیا  يارب  تساهشور و  نیرتهب  زا  درادیم ، زاب  اهرابنا  اهنامتخاسرد و  هاگهانپ  بآ و  اذـغ ، هب  ندیـسر  زا  ار  اهشوم  هک 
. دشابیم رثؤم  رایسب  طیحم  يزاسهب  هب  طوبرم  تامادقا  ماجنا  اههلابز و  عقوم 

ناگدنرپ تارشح و  اب  هزرابم  اهرابنا و 
دیاب دنتـسه . اهرابنا  رد  هدش  هریخذ  تابوبح  ییاذغ و  داوم  یلـصا  نانمـشد  هلمج  زا  ناگدنرپ  ناگدنوج و  تارـشح ، اهمزیناگراورکیم ،

هب یگدولآ  عفر  هب  تبـسن  عقوم  هب  ناوتب  ات  دوب  ساـسح  ییاذـغ  داوم  ياـهرابنا  هژیو  هب  اـهرابنا  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  روضح  هب  تبـسن 
نیا رد  تارـشح  روضح  تاـبوبح  هژیو  هب  يراـبنا  ییاذـغ  داوم  یگدولآ  مئـالع  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  دوـمن . مادـقا  هدـمآ  دوـجو 

زا دوشرابنا ، دراو  دـیدج  تسا  رارق  هک  ییاهالاک  هیلک  تسا  مزـال  تسا و  رادروخرب  ییـالاب  تیمها  زا  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  تساـهرابنا ،
روضح اـب  هجرد و   35 يامد 15 - رد  تارـشح  دوشن . رابنا  مالقا  ریاـس  یگدولآ  هب  رجنم  اـت  دوش  لـصاح  ناـنیمطا  اـهنآ  یگدولآ  مدـع 

هب دوش ، مک  اوه  رد  دوجوم  نژیـسکا  ای  دـبای و  شهاـک  یلیخ  اوه  تبوطر  هکیناـمز  دـننک و  تیلاـعف  هدـنام و  هدـنز  دـنناوتیم  نژیـسکا 
هزرابم ياههار  زا  یکی  هجیتن  رد  دنتسه  بوطرم  طیحم  نژیـسکا و  دنمزاین  دوخ  تایح  همادا  يارب  مه  اهنآ  نوچ  دنوریم  نیب  زا  تعرس 

. دشابیم اهنآ  تایح  يارب  بسانم  طیارش  ندمآ  دوجو  هب  زا  يریگولج  اهنآ  اب 
دوخ زاورپ  اب  ناگدـنرپ  دوش . يریگولج  اهرابنا  لخاد  هب  ناگدـنرپ  تارـشح و  دورو  زا  بسانم  یکیزیف  تظافح  يروت و  بصن  اـب  دـیاب 

ییاذغ داومرابنا  هک  یتروص  ردو  دنوش  اهالاک  حوطس  یگدولآ  هب  رجنم  دنناوتیم  دوخ  هلضف  ابو  هدرک  هدولآ  رابغ  درگ و  داجیا 
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. دنوش اهالاک  هب  تراسخ  ندش  دراو  هب  رجنم  تابوبح  ییاذغ و  داوم  ياههتسب  ندرک  خاروس  اب  دشاب 

رابنا زا  يرادربهرهب  رد  یتشادهب  تاکن 
. دناهدش دراو  رابنا  هب  رتدوز  هک  دنشاب  یمالقا  دیاب  رابنا  زا  الاک  یجورخ  هشیمه  * 

تالوصحم اهالاک و  هب  تبوطر  هک  یتروص  رد  رابنا  فک  ندوب  وشتـسش  لباق  تروص  رد  ناوتیم  رابنا  رد  رابغ  درگ و  شهاک  تهج  * 
هداد حـیجرت  یتعنـص  یقربوراج  اب  کشخ  تفاظن  هتبلا  دومن . وشتـسش  ار  رابنا  فک  رابکی ، تقو  دـنچ  ره  دـناسریمن  یبیـسآ  هدـش  رابنا 

. دوشیم
دارفا دوشیم  ببـس  رما  نیا  هک  دوش  ماجنا  هنازور  ناکمالایتح  زاین و  دـحرد  هلابز ، عفد  يروآعمج و  رابنا و  لخاد  تفاـظن  تاـیلمع  * 

رتشیب و ناوتیم  بسانم  یفاک و  هلابز  ياهلطـس  رارقتـسا  اب  دنوش و  قیوشت  رابنا  رد  تشادـهب  طابـضنا و  مظن و  ظفح  هب  رابنا  رد  لغاش 
. دیسر فده  نیا  هب  رتهب 

. تسا عونمم  اهرابنا  رد  تایناخد  لامعتسا  * 
. دشابن اهنآ  سرتسد  رد  اهرابنا  دنوش و  هتشادهگن  رود  ییاذغ  داوم  ياهرابنا  زا  یگناخ  تاناویح  * 

. دوش هیهت  لنسرپ  يارب  هدش  رابنا  ياهالاک  رابنا و  عون  اب  بسانتم  يدرف  ینمیا  تازیهجت  راک و  هسبلا  * 
. دشاب هدش  ینیبشیپ  تلاوت  مامح و  ییوشور ، لماش  یتشادهب  ياهسیورس  یفاک  دادعت  * 

. دوش ماجنا  دوجوم  ياهلمعلاروتسد  قبط  نانکراک  یکشزپ  تانیاعم  * 
رد اهنآ  يرادـهگن  ياهلمعلاروتـسد  ات  دنـشاب  عون  کی  زا  راگزاس و  نگمه ، یمالقا  رابنا  کی  رد  هدـش  هدـیچ  مـالقا  ناـکمالایتح  * 

. دنشاب نوصم  رگیدکی  یلامتحا  تارثا  زا  مالقا  دوش و  ارجا  لمع 
ياهلمعلاروتـسد طیارـش  مامت  رد  دـشاب و  دوجوم  رابنا  هب  هدراو  مالقا  رارقتـسا  ندـیچ و  يارب  بسانم  یفاک و  لحم  اـضف و  راـبنا ، رد  * 

. دوش تیاعر  ینمیا  تاکن  الاک و  يرادهگن  یتشادهب 
*
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. دنوش بصن  بسانم  ياهلحم  رد  ینمیا  تاکن  یتشادهب و  هدنهد  رادشه  امنهار و  ياهولبات  مئالع و  * 

زا هدافتـسا  هوحن  شزوـمآ  صوـصخ  هب  تسا ، يرورـض  اـهنآ  هفیظو  تیلوئـسم و  هب  هجوـت  اـب  راـبنا  رد  لـغاش  دارفا  بترم  شزوـمآ  * 
نینچمه تسا و  رابنا  لنـسرپ  تکراشم  تیامح و  هجوت و  دـنمزاین  هثداح  زورب  ماگنه  رد  اهنآ  زا  يرادربهرهب  هک  قیرح  ءافطا  تاناکما 

. ناگدنرپ ناگدنوج و  تارشح و  اب  هزرابم  ياهشور  شزومآ 
ياهدـمایپ نآ  لابند  هب  هثداح و  زورب  لاـمتحا  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  دوشیم ، ماـجنا  اـهرابنا  رد  هک  یتشادـهب  تامادـقا  هعومجم  * 

اب لنـسرپ  طسوت  اهرابنا  رد  هک  دراد  ییاـهتیلاعف  هب  یگتـسب  رطخ ، ندـناسر  لقادـح  هب  دـناسرب . نکمم  لقادـح  هب  ار  یلاـمتحا  هثداـح 
. دوشیم ماجنا  درادناتسا  ملاس و  بسانم و  تازیهجت  کمک 

ناونعب رطخ  دـیدهت و  نیرتکچوک  هب  هراومه  دنـشاب و  انـشآ  دـنکیم  دـیدهت  ار  اهنآ  رابنا  رد  هکیئاهرطخ  اب  دـیاب  راـبنا  کـی  لنـسرپ  * 
. دننک هجوت  رطخ  نیرتگرزب 

هدافتسا حیحص  وحن  هب  مزال  ینمیا  یتظافح و  تازیهجت  زا  هراومه  دنیامن و  تلاخد  رابنا  روما  رد  دوخ  هفیظو  دح  رد  مادک  ره  لنسرپ  * 
. دنیامن

. تسا الاک  کی  ندنام  ملاس  طیارش  نیلوا  نیرتمهم و  زا  هدش  رابنا  مالقا  يرادهگن  يارب  بسانم  ملاس و  یطیحم  دوجو  * 
. تسا يرورض  رابنا  لحم  رد  هیلوا  ياهکمک  هبعج  دوجو  * 

راکتبا تقد و  اب  تسیابیم  نیلوئسم  طسوت  تسا ، يرورـض  هدشرابنا  لیاسو  تازیهجت و  مالقا و  ظفح  تهج  هک  یتامادقا  هیلک  ماجنا  * 
. دریگ رارق  هجوت  دروم  رتشیب  هچ  ره  تیقالخ  و 

اهرابنا رد  ناگدنوج  اب  هزرابم  يدربراک  بسانم و  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:35
: يریگهجیتن

رد دوجوم  مالقا  تمالـس  تیفیک و  ظفح  رد  رثؤم  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  هک  اـهرابنا  رد  یطیحم  تشادـهب  لـماوع  هب  هجوت 
، هوزج نیا  رد  روکذـم  تاکن  تیاعر  اـب  تسا . رادروخرب  ییـالاب  تیمها  زا  اـهرابنا  تاـناکما  زا  هنیهب  هدافتـسا  تهج  دـشابیم ، اـهرابنا 

مهارف مزال  نامز  تدم  يارب  بسانم و  یطیارـش  رد  زاین  دروم  ياهالاک  يرادهگن  ظفح و  روظنم  هب  اهرابنا  زا  رتهب  هدافتـسا  يارب  طیارش 
هدـننک فرـصم  رایتخا  رد  ملاـس  عقوم و  هب  عیرـس ، دـشاب و  سرتسد  رد  دوجوم و  زاـین ، دروم  مـالقا  رظن  دروم  ياـهنامز  رد  اـت  دوشیم 

ببـس تسا و  تیمها  زئاـح  مهم و  رایـسب  هبقرتم  ریغ  ثداوح  رد  هدافتـسا  يارب  ییاذـغ  داوم  هریخذ  رد  اـهرابنا  شقن  دریگ . رارق  دـنمزاین 
ياهالاک داسف  ای  یبارخ و  هب  رجنم  یطیارـش  تحت  تسا  نکمم  هک  یطیحم  لماوع  زا  مادـک  ره  رثا  زا  رابنا  رد  دوجوم  مـالقا  اـت  دوشیم 

دیفم رمع  ای  دـنوش و  یناج  تافلت  یهاگ  یلام و  تاراسخ  تاـعیاض و  داـجیا  اـهنآ و  تیفیک  شهاـک  هب  رجنم  اـی  اـهرابنا و  رد  دوجوم 
. دیامن تعنامم  دنهد ، شهاک  ار  هدش  رابنا  مالقا 

نکمم قیرط  زا  مزـال  ياـهشزومآ  يریگارف  هب  اـهرابنا  یناـبیتشپ و  تاکرادـت و  مرتحم  نیلوئـسم  صوصخ  هب  مرتحم و  نیلوئـسم  هجوت 
مـالقا اـت  تشاد  دـهاوخ  اـهرابنارد  دوجوم  مـالقا  زا  عقوم  هب  بوـلطم و  هدافتـسا  يرادـهگن و  راـبنا و  زا  هنیهب  هدافتـسا  رد  يرثؤـم  شقن 

. دنشاب رادروخرب  مزال  تمالسو  تیفیکزا  فرصم  ماگنه  رد  هدشرابنا 
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سکتراک رد  یفرصم  مالقا  جورخ  دورو و  تبث  هوحن 

، هرداص هدراو ، دادـعت  زا  یهاگآ  تهجرابنا  رد  الاک  کـی  تـالاعفنا  لـعف و  هب  طوبرم  نوگاـنوگ  تاـعالطا  يرادـهگن  تبث و  لـمع  هب 
. دوش یم  هتفگ  سکتراک  متسیس  نآ  يرادهگن  لحم  يدوجوم و 

: الاک تاصخشم 
: يرادهگن لحم 

: هسفق
: فیدر

: الاک دک 
تیعـضو زا  عالطا  يارب  نارادرابنا  فیاظو  مها  زا  هکرابنا  سکدراک  رد  تبث  رابنا ، رد  اهنآ  نامدـیچ  یتاکرادـت و  مالقا  لـیوحت  زا  دـعب 

یفرـصم و ياهدـحاو  تساوخرد  بسح  هرداص  هدراو و  مالقا  ثیح  زا  رابنا  تاعالطا  یناسرزورب  الاک و  شرافـس  هطقن  رابنا ، يدوجوم 
: دینک یم  دهاشم  رابنا  سکدراک  مرف  هنومنرد  هک  هنوگنامه  دوش . یم  ماجنا  لته  یتیریدم 

. دوش هتشون  دیاب  تسا  هدش  جرد  نآ  يورب  راصتخاب  هک  الاک  يراجت  مان  تبث  الاک : مان 
اذل هدیدرگ  یحارط  ناسکی  اهلته  ياهرابنا  هیلک  يارب  داتـس  تاکرادت  دحاو  قیرط  زا  زکرمتم و  تروصب  یـصاصتخا  ياهدک  الاک : دک 

دک ساسارب  ًافرص  الاک  ياهدک  زا  هدافتسا 
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دهاوخ یسرتسد  لباق  الاک  مان  باختنا  اب  دنمشوه  تروصب  ءاشنا ا ...  اهدک  نیا  رازفا  مرنرد  هکیروطب  دش  دهاوخ  هدافتسا  داتس  هصخشم 

. دوب
ای یمرگ و  یئوشسابل 500  صوصخم  ردوپ  ضرف  هب  دنوش  یم  صخـشم  رابنا  رد  هدش  يدنب  هقبط  مالقا  رظن  زا  سانجا  الاک : تاصخـشم 

. يرتیل لیرپ 1  یئوشفرظ  عیام 
هب لومرف  بسح  نآ  هبـساحم  هوحن  دـش و  هراشا  شرافـس  هطقن  هب  يرادرابنا  فیاظو  زا  یخرب  شخب  رد  هکنآ  هب  هجوتاب  شرافـس : هطقن 

رابنا يدوجوم  لقادح  دشاب و  هتشاد  تسا  دحاو  ضرف 400  هب  ار  دوخ  تیفرظ  رثکادح  رابنا  رد  ییالاک  رگا  دیسر  ناریگارف  امـش  عالطا 
ضحم هب  نیاربانب  تسا  شرافـس  هطقن  الاک  عون  نیا  رد  ددع 100  هک  دهد  یم  ناشن  دشاب  رتمک  دـحاو  زا 100  دیابن  هدش  دای  يالاک  زا 

. داد دیهاوخ  ماجنا  ار  شرافس  هطقن  زا  شرافس  تبث  هب  مادقا  هلصافالب  رابنا  زا  الاک  جورخ  هلاوح  نیرخآ  رودص 
ای ندـشدساف  ناکما  دوش  يرادـهگن  رابنارد  تیفرظ  زا  شیب  هکیروطب  تسا  رظن  دروم  يالاک  هب  تبـسن  رابنا  تیفرظ  رثکادـح  رثکادـح :

رابنارد يالاک  تیفرظ  رثکادح  شیب ز  دوش  یم  هیـصوت  نیاربانب  دشاب  هتـشاد  هارمهب  ار  تاکرادـت  دـحاو  رد  شرافـس  تبث  ندرک  لتخم 
نینچمهو يرادـهگنو  ظـفح  لوصا  رد  تقدو  يزیر  هماـنرب  هکلب  دوـش  زیررودـالاک  دازاـم  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  دوـشن  يرادـهگن 

هخرچ عیزوت  رد  نارادرابنا  دوخ  تیریدم  اب  یعـضو  نینچ  دوجو  تروصرد  یلوداد  دهاوخن  ار  ناکما  نیا  لته  ياهرابنا  دودحم  ياضف 
. دوب دهاوخ  عفرو  لح  لباق  یفرصم 

زور زاین  لقادح  زا  رتمک  هنازور  عیزوت  یفرـصم و  هنارـس  ساسارب  الاک  يدوجوم  دوش  تقد  دیاب  هک  تسا  شرافـس  هطقن  نامه  لقادـح :
. دشاب هدوبن 
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هدراو

. دوش یم  تبث  هدننک  عیزوت  تکرش  زا  الاک  لیوحت  خیرات  لحم  نیا  رد  تفایرد : خیرات 
. دوش یم  جرد  مقرلا )  ) یشرافس مالقا  ياهمرف  رد  تاکرادت  دحاو  تساوخرد  هرامش  شرافس : هرامش 

ره نیاربانب  دـنک  یم  رداص  الاک  تفایرد  دیـسر  لته  رهم  اب  رادراـبنا  نآ  هدـننک  عیزوت  زا  ـالاک  تفاـیرد  هب  هجوتاـب  راـبنا : دیـسر  هراـمش 
. دوش تبث  دیاب  هرامش  نامه  تمسق  نیا  رد  هک  دراد  يا  هرامش  يدیسر 

. دوش یم  جرد  تسا  هدش  لرتنک  اًلبق  هک  هدننک  عیزوت  زا  هدش  تفایرد  يالاک  رادقم  نوتس  نیا  رد  هدراو : رادقم 
هرداص

. دوشیم تبث  یضاقتم  دحاو  تساوخرد  ساسارب  رابنا  زا  الاک  جورخ  خیرات  تبث  رودص : خیرات 
گرب هرامش  نیاربانب  دیامن  صخشمار  اضاقت  دادعت  هک  دشاب  يا  هرامش  ياراد  دیاب  یضاقتم  فرط  زا  یتساوخرد  ره  تساوخرد : هرامش 

. دوش یم  جرد  نوتس  نیارد  تساوخرد 
هلاوح رودص  ناکما  هلاوح  گربکی  رد  هک  حیضوت  نیا  اب  دوش  رداص  الاک  رودص  هلاوح  دیاب  رابنا  زا  يالاک  ره  جورخ  يارب  رابنا : هلاوح 

. دش دهاوخ  جرد  رظن  دروم  لحم  رد  هک  تسا  يا  هرامش  ياراد  هلاوح  گربره  هک  دراد  دوجو  الاک  ملق  دنچ  جورخ 
رادقم هن  هدش  لیوحت  سانجا  رادقم  هکنیا  حیضوت  دوش ، یم  تبث  نوتس  نیا  رد  تقد  هب  یضاقتم  هب  لیوحت  يالاک  رادقم  هرداص : رادقم 

ای تساوخرد  رادـقم  زا  رابنا  يرـسک  لیلدـب  ای  تسین  یکی  یلیوحت  رادـقم  اب  یتساوخرد  رادـقم  عقاوم  یخربرد  نوچ  ـالاک ، یتساوخرد 
. الاک یضاقتم  طسوت  یتساوخرد  دادعت  لیدعت 

دک نوتـس  نیا  رد  هک  دنوش  یم  يدنب  هقبط  يرادرابنا  ینف  لئاسم  طیحم و  تشادهب  مظن و  تیاعر  لیلدـب  رابنا  رد  سانجا  تمـسق : دـک 
. دوشیم تبث  الاک  نآ  رادهگن  شخب 
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دریذپ تروص  تقدب  راک  نیا  رگا  هک  دوش  یم  جرد  تساوخرد  دروم  يالاک  جورخ  زا  سپ  الاک  نآ  هدنامیقاب  نوتس  نیا  رد  يدوجوم :

. درک دهاوخ  لیهست  رایسب  ار  رادرابنا  راک  ینادرگرابنا  یبای ، تریاغم  يدوجوم ، هبساحم  رد 
. دوشیم جرد  اهرابنا  عاونا  هب  تبسن  رابنا  رد  الاک  زا  تسارح  ظفح و  ناکم  يرادهگن : لحم 

. دوش یم  جرد  رابنا  یکیزیف  ناکم  رظنزا  هسفق  هرامش  هسفق :
: دریذپ یم  ماجنا  ریز  تروص  هب  لته  رد  یتاکرادت  مالقا  عیزوت  هلحرم  رابنا  رد  الاک  تاصخشم  تبث  تفایرد و  زا  سپ  ًالومعم 

: عیزوت - 8
اهناروتـسر اـهلته و  رد  ددرگ . تیاـعر  تسیاـب  یم  هک  تسا  یـصاخ  تافیرـشت  عباـت  هرمع  ياـهلته  رد  راـبنا  زا  یتاکرادـت  مـالقا  عیزوت 

: لماش هصالخروطب  تافیرشت  نیا  درادناتسا 
یضاقتم طسوت  رابنا  زا  الاک  لیوحت  ياضاقت  میظنت  فلا )

هدننک تساوخرد  هیحان  زا  اضاقت  گرب  لیذ  زاجم  ياه  ءاضما  ذخا  ب )
دیسر ذخا  یضاقتم و  هب  الاک  لیوحت  ج )

رودص حیضوت  نیا  اب  طبریذ  يدابم  هب  لاسرا  تیعـضو و  هصالخ  میظنت  سکتراک و  يدوجوم و  زا  رـسک  يرادرابنا و  تایلمع  ماجنا  د )
: شخب هس  رد  ًالومعم  هرمع  ياهلته  ياهرابنا  زا  الاک 

ناروتسر تهج  الاک  جورخ  فلا :
اه قاتا  ژراش  تهج  الاک  جورخ  ب :

. دریذپ یم  تروص  ییاجباج )  ) لاقتنا تهج  الاک  جورخ  ج :
ناروتسر تهج  الاک  جورخ  فلا 

زا ار  یتساوخرد  ياهالاک  لیذ  مرف  هنومن  قبط  دـیاب  یم  رادرابنا  ددرگ و  یم  جراخ  ناروتـسر  رد  فرـصم  تهج  یتاکرادـت  مالقا  رتشیب 
. دیامن رسک  يدوجوم  زا  رابنا  رتفد  رد  هدومن و  تبث  تقد  هب  رابنا  رازفا  مرن  سکتراک و  رد  جراخ و  رابنا 

اه قاتا  ژراش  تهج  الاک  جورخ  ب -
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يروآ عمج  ار  هدـنام  اجب  مالقا  دـیامن و  کچ  ار  هدـش  هیلخت  ياه  قاتا  یمامت  دـیاب  یم  يراد  هناخ  روما  لوئـسم  ناوراک  جورخ  ماگنه 
یناریا تباث  تیریدم  دـیئات  يراد و  هناخ  لوئـسم  تساوخرد  ربارب  و  اه ، قاتا  ندـش  هدامآ  زا  دـعب  دـنوش و  هداد  تدوع  رابنا  هب  ات  هدومن 

. دیامن لمع  فلا  دنب  مرف  هنومن  قباطم  هدومن و  مادقا  هویمبآ و )...  بآ و   ) اب نآ  ياهلاچخی  اهقاتا و  ژراش  يارب  مزال  مالقا  لته 
رادرابنا هب  ار  صوصخم  گرب  هدومن و  ءاضما  تبث و  قوف  مرف  رد  ار  یتساوخرد  يالاک  لته  نواـعم  اـی  ریدـم  راـبنا  زا  ـالاک  جورخ  يارب 

دیسرو لیوحت  الاک  هدننک  تساوخرد  هبو  جراخ  يدوجوم  زا  ار  یتساوخرد  يالاک  نآ  طبضو  تبث  زا  سپ  رادرابنا  هداد و  لیوحت 
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یم هقطنم  تاکرادـت  لـیوحت  ار  ـالاک  يدوجوم  هسلجتروص  هارمهب  هدـش  يروآ  عـمج  اـه ي  مرف  هرود  ناـیاپ  رد  هک  دـنک  یم  تفاـیرد 

. دیامن
ییاجباج تهج  الاک  جورخ  ج 

دصقم لته  هب  ءادبم  لته  زا  مالقا  نآ  ییاجباج  اب  دوبمک  نیا  هک  هتشاد  مک  ار  ییالاک  ملق  ود  ای  کی  یلته  تسا  نکمم  عقاوم  یضعب  رد 
. دنیامن تبث  ار  ییاجباج  نیا  هطوبرم  رازفا  مرن  رابنا و  رتفد  رد  دیاب  دصقم  ءادبم و  ياه  لته  رد  رادرابنا  ود  ره  دریذپ و  یم  تروص 

ییاجباج مرف  هنومن 
فرصم زا  سپ  رابنا  هب  یتاکرادت  مالقا  تشگرب  هوحن   9

رابنا هب  ار  فرـصم  لباق  مالقاو  يروآ  عمج  ار  اهزیم  يور  زا  هدنام  اج  هب  مالقا  هیلک  دیاب  یم  ییاریذـپ  نیرومأم  اذـغ  ورـس  مامتا  زا  دـعب 
یعوـجرم ياـهالاک  هیلک  تسا  دـنفظوم  لـته  نارادراـبنا  ددرگ . طبـض  تبث و  هطوـبرم  رازفا  مرن  راـبنا و  رتـفد  رد  سپـس  هداد و  تدوـع 

رداص رابنا  دیـسر  نآ  لابقردو  لیوحت  اهنآ  ندوب  دساف  مدـعو  یتمالـسو  تحـصزا  نانیمطا  تروصرد  اهقاتاو ) ناروتـسر   ) ار فرـصمزا 
. دیامن
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ینادرگرابنا

رابنارد اه  يدوجوم  لرتنک  شور  نیرت  جیار  نمضرد  نیرت و  قیقد  زا  یکی 
( تاکرادت  ) يرادباسح ورابنا  رتافدو  اهتراکاب  نآ  قیبطتو  لرتنکو  رابنا  رد  دوجوم  سانجاو  اهالاک  شرامـشزا  تسا  ترابع  هکدشاب  یم 

دورو زا  يریگـشیپ  یـشیدنا و  هراـچ  ندـش و  دـساف  رطخزرمرد  ياـهالاکای  ساـنجا  یئاسانــشو  تادنتــسم  اـب  تریاـغم  هنوـگره  عـفرو 
رادـقم رظن  زا  راـبنا  ياـهالاک  يدوجومو  تاـیلمع  شدرگ  زا  ناـنیمطا  لوصح  يارب  تیمک  لرتنک  رگید  تراـبعب  یلاـمتحا  ناـیزوررض 

. دریگ یم  تروص  رابنا  يدوجوم  تارداص و  تادراو ،
دیاب تاعالطا  لدابت  اتـسار  نیا  رد  دـشابیم و  مارحلا  تیب ا ..  نیرئاز  تیاضر  بلج  تاکرادـت  دـحاو  ياه  تیلاـعف  یماـمت  هک  اـجنآ  زا 

یفلتخم ياهشورزا  اهرابنا  يدوجوم )  ) الاک جورخو  دورو  طبضو  تبث  تایلمع  تحـص  رد  نانیمطا  بسک  نیاربانب  دشاب  تسرد  قیقد و 
ماجنا تایلمع  داتس  يوسزا  ایو  هقطنم  تاکرادت  لوئـسم  تباث ، ریدم  رادرابنا ، دوخ  طسوت  تسا  نکمم  اهرابنا  لرتنک  دوش . یم  هدافتـسا 

ار یقیقدو  لماک  ثحب  هک   ) نامزاس زا  جراخ  ینادرگرابنا  تسا و  یلخاد  يرادرابنا  عون  زا  هرمع  ماظن  رد  ینادرگرابنا  تلاح  رهب  دریذپ 
هک تسیرادرابنا  تایلمع  زا  لماک  ناـنیمطا  بسک  هرمع  تاـیلمع  رد  ینادرگراـبنا  هکلبدوش  یمن  اـهرابنا  هنوگ  نیا  لومـشم  دـبلط ) یم 

. دوش یم  دیئاتو  لیمکت  یسررب ، دروم  رابنا  لحم  رد  حالصیذ  نیلوئسم  روضحابو  گنهامه  مرف  قباطم  تیریدمزا  هرودره  نایاپرد 
: ینادرگرابنا نامزو  راک  ماجنا  همانرب  میظنت 

فده نیا  هب  لین  يارب  دشاب  یلوصا  همانرب  کی  ساساربو  قبط  دیاب  لرتنکو  شرامش  تایلمع  ینادرگرابنا ، همانرب  قیقد  يارجا  تهجرد 
. دوش یم  هیصوت  ریز  تاکن  تیاعر 

. دریگرارق یسرربدروم  دیاب  هک  ییاه  هسفقو  رابنا  قیقد  یئاسانش 
ینادرگرابنا تایلمع  همتاخو  عورش  رب  صخشم  نامزو  خیرات  نییعت 

. دنهدیم ماجنا  دوخرایتخا  تحت  ياهرابنارد  ار  مهم  نیا  ریز  تروص  هب 2  دیاب  مرتحم  نارادرابنا  حیضوت  نیااب 
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: یگتفه ینادرگرابنا  فلا 

یلیطعت لیلدـب   ) هبنـشراهچ زور  نایاپ  رد  هتفه  ره  هک  تساالاک  جورخو  دورو و  طبـضو  تبث  تایلمع  ماـجنا  تحـصو  يدوجوم  لرتنک 
نایپ نیاربانب  دـشاب  یمن  روسیم  لته  نتـشاذگ  رایتخارد  يارب  الاک  ياـجباجو  رورمو  روبع  هعمج  زاـمن  يرازگربو  هعمجو  هبنـشجنپ  زور 

مادـقا و هطوبرم  لته  رابنا  ینادرگ  رابنا  هب  تبـسن  دـیاب  رادرابنا  ماش  فرـص  زا  دـعب  تسا ) نارادرابنا  يارب  یبسانم  نامز  هبنـشراهچ  زور 
. دیامن هقطنم  داتس  تاکرادت  لوئسم  لیوحت  ار  رابنا  يدوجوم  قیقد  شرازگ 

هرود نایاپب 
دیدج و تباثریدـم  رادرابنا و  روضح  اب  دـیابیم  یلبق  تباث  ریدـم  رادرابنا و  هرود ، نایاپ  رد  دـیدج  هورگ  رادرابنا  هب  رابنا  لیوحت  زا  لبق 

. دنیامن مادقا  لته  رابنا  لوحت  لیوحت و  هب  تبسن  هقطنم  تاکرادت  لوئسم 
زا دـعب  باسح  هیوست  مرف  رابنا و  رتفد  هارمهب  كرادـم  یمامت  سپـس  ددرگ و  یم  تبث  تاعالطا  یمامت  هرود  نایاپ  ینادرگراـبنا  مرف  رد 

. دوش یم  لوحم  دیدج  رادرابنا  هب  رابنا  تیلوئسم  تاکرادت  دحاو  کیتامروفنا و  دحاو  دییأت 
سانجا یتمالـسو  تحـص  تیلوئـسم  یمامت  دیدج  هورگ  هب  رابنا  لوحتو  لیوحت  هسلجتروص  ءاضما  خیراتزا  هکنیا  هب  هجوتاب  مهم : رکذت 

نا ندشدساف  ایو  ییالاک  يدوجوم  يرسک  هنوگره  نیاربانب  دشاب  یم  هدنریگ  لیوحت  رادرابناو  تباث  ریدم  هدهعرب  نآ  يدوجوم  نازیمو 
. دیشاب هتشادار  تراظن  تقد و  تیاهن  رابنا  لیوحت  نامز  رد  نیاربانب  دنشاب  هدوب  وگخساپ  دیابو  هدوب  رادرابناو  ریدم  هجوتم 
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نارادرابنا هژیو  یبرع  تاحالطصا 
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: لوادتم تالاوئس 

؟ تسیچ رادرابنا  هفیظو  دهد  صیخشت  نیرئاز  تمالس  يارب  رضم  ای  بویعم  ار  ییالاک  تشادهب ، سرزاب  رگا  - 1
نیرئاز عیزوت  هنودرگ  زا  ار  ـالاک  هسلجتروص و  تشادـهب  سرزاـبو  تباثریدـم  روضحاـبار  هحورطم  دراوم  تسا  مزـال  رادراـبنا  باوـج :
ءاحما ای  هدومن  عوجرم  هدنـشورف  تکرـش  هب  ای  ار  رظن  دروم  يالاک  هسلجتروص ، هیهت  تاکرادـت و  دـحاو  یگنهاـمه  اـب  هدومن و  جراـخ 

. دیامن
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  هدشن  عیزوت  همانرب  قبط  الاک  نآ  دوش و  عیزوت  هدوب  رارق  هک  ار  ییالاک  دهد  صیخشت  رادرابنا  رگا   2

لوئـسم هب  ًاعیرـس  ار  بتارم  ییـالاک  رد  ناـصقن  اـی  دوبمک  هدـهاشم  تروص  رد  هتـشاد و  فارـشا  راـبنا  رب  هشیمه  دـیاب  رادراـبنا  باوج :
دنتسین الاک  عیزوت  هب  رداق  هدوب و  لیطعت  ناتـسبرع  رد  اه  تکرـش  هتفه  رخآ  زور  هک 2  مهم  هتکن  نیا  دیامن و  شرازگ  هقطنم  تاکرادـت 
هـشیمه دـشاب و  هتـشاد  رظن  دـم  ار  دـشاب ) یمن  روسیم  مه  الاک  ییاجباج  رورم و  روبع و  هعمج  زاـمن  يرازگرب  تلع  هب  هعمج  ياـهزور  )

 .. دهدرارق رظن  ّدم  يدعب  عیزوت  ات  مالقا  يدوجومزاار  دوخ  ینیب  شیپ 
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زاین دروم  ياه  مرف 
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 ........ ياقآ تیریدم  رابنا  هرود  نایاپ  يدوجوم  لوحت  لیوحت و  مرف 

 .............. رهش لته .... ................  تباثریدم 
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رابنا رازفا  مرن  لماک  حیرشت 

يریگمشچ لوحت  ( 1387  ) هتشذگ لاس  هرمع  زا  هرونم  هنیدم  همرکم و  هکم  ياه  لته  يزکرم و  ياه  هناخزپشآ  ياهرابنا  ندرک  هزیناکم 
هدـنیآ ياه  لاس  ياه  يزیر  همانرب  يارب  ار  یبسانم  دروخزاب  تیاـهن  رد  هدروآ و  دوجوب  هرمع  رد  یتاکرادـت  مـالقا  هنیهب  فرـصم  رد  ار 

. دروآ دیدپ 
يرادرابنا هزیناکم  ياه  متسیس  هژیو  لمعلاروتسد  قیقد  يارجا  اب  ات  دبلط  یم  ار  زیزع  نارادرابنا  امش  همه  يراکمه  یلوحت  نینچ  نیاربانب 

. میرادرب زیزع  نیرئاز  هب  تامدخ  حطس  ندرب  الاب  تهج  رد  دنلب  یماگ 
. تسا تیمها  زئاح  رایسب  رازفا  مرن  زا  يریگراکب  رد  نانآ  ییاناوت  يراد و  رابنا  روما  هب  ناربراک  ییانشآ  رازفا ، مرن  زا  هدافتسا  يارب  ًانیقی 
زا ناربراک  يرادروخرب  نکیل  دوش  هداد  حیـضوت  ناربراک  ییانـشآ  تهج  تایئزج  هیلک  ور  شیپ  ياـمنهار  رد  تسا  هدـش  یعـس  هچرگا 

. دوب دهاوخ  رثؤم  دیفم و  ربراک  صخش  يارب  لوا  هلحرم  رد  اه  ییاناوت  لقادح 
هعلاطم نمض  مرتحم  نارادرابنا  ناتسبرع ، رد  یطابترا  ياهتیدودحم  طیارش و  هیلک  ینیب  شیپ  راک و  شدرگ  هب  هجوت  اب  دوش  یم  هیـصوت 

. دنیامن هعلاطم  تقد  اب  ار  امنهار  نیا  طوبرم  ياهلمعلاروتسد  فیاظو و  حرش  لماک 
ار رازفا  مرن  دنناوتب  یبناج  رازفا  مرن  هنوگ  ره  بصن  هب  زاین  نودب  ناربراک  هک  تسا  هدش  هیهت  يا  هنوگ  هب  هطوبرم  رازفا  مرن  اتـسار  نیا  رد 

: لماش ریز  یلک  فادها  ات  تسا  هدش  نآ  رب  یعس  دننک . يزادنا  هار  بصن و  دوخ  ياه  لماع  متسیس  يور  رب 
فرصم زکارم  يدورو  تاعالطا  تبث  . 1

فرصم زکارم  یجورخ  تاعالطا  تبث  . 2
یتاکرادت مالقا  فرصم  یگنوگچ  زا  عالطا  . 3

.4
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الاک يدوجوم  تیعضو  زا  عالطا  . 5

دوجوم تاشرازگ  هب  هجوت  ابالاک  فرصم  لرتنک  . 6
روما ماجنا  رد  عیرست  . 7

تاشرازگ هب  عیرس  یسرتسد  . 8
یئوج هفرص  رد  فرصم  رتهب  تیریدم  طابضنا  . 9

نیا هتـسیاش  وحن  هب  روما  ماجنا  هب  ماـمتها  حیحـص و  يربراـک  اـب  زج  هک  تسا  نهربم  نکل  دوش  ققحم  رازفا  مرن  يریگراـکب  داـجیا و  اـب 
. دش دهاوخن  ققحم  فادها 

دروم ار  هلئسم  رتقیقد  رگا  نکل  دوش  روصتم  تسا  تیدودحم  داجیا  لرتنک و  يارب  يا  هلیـسو  رازفا  مرن  هک  روصت  نیا  لوا  هاگن  رد  دیاش 
اهنآ يارب  يرازبا  ًافرـص  هکلب  میا  هدرکن  دودـحم  ناشروما  ماجنا  رد  ار  نارادرابنا  ناربراک و  اهنت  هن  هک  دـید  میهاوخ  میهد  رارق  یبایزرا 

زا يریگولج  هنیهب و  فرـصم  نآ  جـیاتن  زا  هتبلا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هدـهع  رب  ار  دوخ  روما  لرتنک  دـنناوتب  لـبق  زا  رتهب  اـت  تسا  هدـش  اـیهم 
. دشاب یم  رظندم  زین  فارسا 

: يزادنا هار  دورو و  فلا -
نیا دیریگب . لیوحتدوخ  فرصم  زکرم  ای  لته  صوصخم  يزکرم  داتس  زا  ار  همانرب  هخسن  نیرخآ  تسا  یفاک  رازفا  مرن  زا  هدافتـسا  يارب 

: لماش هخسن 
دنک یم  یئامنهار  بصن  يارب  ار  امش  یسراف  الماک  تروص  هب  هک  تسا   setup کی - 1

ات دـیربب  راکب  ار  زمر  مان و  ادـتبا  رد  تسا  مزال  هک  دیـسرپ  دـهاوخ  دورو  يارب  يربراک  زمر  ماـن و  امـش  زا  متـسیس  هماـنرب  يارجا  زا  سپ 
. دوش نایامن  ریز  لکش  تروص  هب  همانرب 

هنایار لوئـسم  اب  تسیفاک  روظنم  نیا  يارب  دیراد  يزکرم  داتـس  زا  يزاسلاعف  دک  ذخا  هب  زاین  دوخ  لته  باختنا  يارب  دورو  نیلوا  رد  امش 
هب يزاسلاعف  دک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دینک  ذخا  تسا ، یمقر  دنچ  ددع  کی  لماش  هک  ار  نآ  دیئامن و  لصاح  سامت  دوخ  رهش 
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. دیتسین يرگید  صخش  ای  دوخ و  يارب  نآ  زا  ددجم  هدافتسا  هب  رداق  امش  هک  دوش  یم  هئارا  ياهنوگ 

تاعالطا دیشاب ، هدومنن  سکعنم  داتس  هب  هزور  ینامز 10  هلـصاف  رد  رثکادح  ار  دوخ  تاعالطا  هچنانچ  ات  تسا  هدش  ذاختا  یبیترت  ًانمض 
عقوم هب  حیحـص و  تبث  رد  یهاتوک  رگنایب  رما  نیا  هتبلا  هک  دیتسه  داتـس  زا  دیدج  يزاسلاعف  دک  ذخا  هب  روبجم  ًاددجم  هدـش و  لفق  امش 

. تشاد دهاوخ  ریثأت  یبایشزرا  تاشرازگ  ردًانیقی  هدوب و  هطوبرم  روما 
ربراک هدهع  رب  تاعالطا  تبث  هنوگره  تیلوئـسم  تسا  یهیدب  دیراپـسب  رطاخب  رییغت و  ار  دوخ  مان  زمر و  تیلاعف  زا  لبق  دوش  یم  هیـصوت 

. دیزرو بانتجا  ًادیکا  نارگید  هب  نآ  ندراذگ  رایتخا  رد  زا  اذل  تسا 
خیرات زا  رثأتم  صقن  هنوگره  تسا  یهیدب  دیئامن . لصاح  نانیمطا  دوخ  متـسیس  خـیرات  حالـصا  زا  رازفا  مرن  هب  دورو  زا  لبق  مهم : رکذـت 

هجو چـیه  هب  حیحـص  تاشرازگ  ذـخا  روظنم  هب  تسا و  ربراک  هجوتم  هنارـس  لرتنک  یبایـشزرا و  هزوحرد  ًاـصوصخ  روما  تبث  رد  هابتـشا 
. درادن دوجو  هطوبرم  خیرات  حالصا  ناکما 

: یلصا ونم 
خـیرات و نینچمه  تسا . هدـش  هدروآ  هابتـشا  يربراک  زا  يریگولج  عالطا و  تهج  هطوبرم  راـبنا  ماـن  هک  تسا  ریز  تروص  هب  یلـصا  ونم 

هدروآ نیئاپ  رد  خـیرات  تبث  تحـص  زا  نانیمطا  يارب  زین  متـسیس  هب  دورو  زور  تعاس و  تسا و  شیامن  لباق  زین  متـسیس  هب  دورو  تعاس 
. تسا هدش 
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: مهم رکذت  دنچ  فلا 1 -

خیرات زا  لبق  هک  یتاعالطا  حالـصا  هب  رداق  هجو  چیه  هب  رادرابنا  هنیزگ  نیا  زا  هدافتـسا  تروص  رد  دیامن  يدج  تبقارم  دـیاب  رادرابنا  : 1
ههبـش کش و  اهنآ  تحـص  هب  يا  هرذ  یتح  هک  یتاعالطا  یناگیاب  زا  دوش  یم  هیـصوت  اذـل  دـشاب . یمن  تسا  هدرک  دـیئات  تبث و  یباختنا 

. دیزرو يرادوخ  ًادیکا  هرود  نایاپ  زا  لبق  دراد  دوجو 
دیئامن بانتجا  رگید  ياهرازفا  مرن  يریگراکب  زا  تسا و  سوریو  زا  يراع  هدافتسا  دروم  متسیس  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  : 2

. دشاب امش  لته  هب  قلعتم  رابنا  همانرب  هک  دیئامن  لصاح  نانیمطا  همانرب  هب  دورو  ماگنه  : 3
دیامن تقباطم  یعقاو  نامز  وزور  اب  همانرب  هب  دورو  زور  خیرات و  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  : 4

: يزاس لاعف  دک  فلا 2 
دینک جرد  ار  نآ  دوخ  لته  مان  مالعا  نمض  هدومن و  لصاح  سامت  داتس  کیتامروفنا  لوئسم  اب  یتسیاب  يزاس  لاعف  دک  داجیا  تهج 
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: تایلمع ب -

: ناوراک دورو  مالعا  ب 1 -
دنک تبث  متسیس  نیا  رد  دنا  هدمآ  لته  هب  ناوراک  بلاق  رد  هک  ار  نارئاز  یعقاو  دادعت  تسا  فظوم  رادرابنا  مرف  نیا  رد 
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ودیامن تقباطم  دیئامن  یم  هئارا  اهمرف  رد  هک  رامآ ي  اب  دیاب  متـسیس  رد  هدش  تبث  راما  جورخ و  دورو و  خـیرات  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

تسا متسیس  رد  هدش  تبث  رامآ  لرتنک ، كالم 
رایسب اه  سوبوتا  رد  رئاز  دادعت  يراما  حیحص  جرد  اذل  تسا  هنیدم  داتـس  صوصخم  طقف  دوش و  یم  رداص  زکرم  طسوت  وکـساس  هلاوح 

تسا يرورض 
رابنا دیسر  رودص  ب 2 

هلماعم فرط  تفایرد ، هوحن  ساسا  رب  ار  نآ  دیـشاب  هدرک  تفایرد  ار  یئالاک  ـالبق  هچناـنچ  ـالاک  دیـسر  رودـص  تمـسق  هب  دورو  زا  سپ 
. دوش یم  هداد  شیامن  ریز  مرف  تمسق  نیا  دیئامن  یم  هظحالم  تفایرد  خیرات  اه و  الاک  مان  هدننک ،) عیزوت  )

: تبث هوحن 
هرامش تبث  اب  امش  شخب  نیا  رد  دوش . هداد  شیامن  ریز  لکش  هب  هطوبرم  هحفص  ات  هدرـشف  ار   insert همکد تسا  یفاک  الاک  تبث  يارب 

ياه هنیزگ  زا  تفایرد  عون  باختنا  زین  الاک و  لیوحت  خیرات  تسا و  هدش  هداد  شیامن  ردرا  يور  رب  هک  ردرا 
يدوجوم حالصا  فرصم د  زا  عوجرم  رگید ج  هدننک  عیزوت  زا  تفایرد  هدننک ب - عیزوت  زا  تفایرد  فلا -
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مان رگید و  لته  باـختنا  تروص  رد   ) موزل تروص  رد  هلماـعم  فرط  هنیزگ  ره  باـختنا  اـب  قباـطم  دـیئامن  یم  باـختنا  ار  طوبرم  هنیزگ 

. دوش یم  لاعف  هدننک ) عیزوت 
هرابود دیاب  هدنام و  هفاضا  اهزیم و ..  يور  رب  یئاریذپ ، تهج  لاسرا  زا  دعب  هک  تسا  یمالقا  تبث  روظنم  هب  فرـصم  زا  عوجرم  حیـضوت :

دندرگرب رابنا  هب 
دوریم راک  هب  وجتسج  روظنم  هب  اهمرف  یمامت  رد  گنر  درز  هیشاح  فیدر  هطوبرم  رازفا  مرن  رد  دیشاب  هتشاد  هجوت 

دیئامن مادقا  اهالاک  فذح  ای  هفاضا و  هب  تبسن  تمالع - ای  و  تمالع + اب  دیلک  ندرشف  اب  دیناوت  یم  امش 
نانیمطا دراوم  نیا  تیاعر  رد  دوخ  حیحـص  درکلمع  زا  تسا  مزال  اذـل  دـهد  یمن  امـش  هب  تبث  هزاجا  ریز  دراوم  رد  متـسیس  مهم : رکذـت 

: دیئامن لصاح 
دوش لرتنک  متسیس  طسوت  هامرهم 88  رخآ  تیاغل  دنفسا 87  لوا  زا  اذل  دشاب  هرمع  هرود  لوط  رد  دیاب  امش  يالاک  تبث  خیرات  فلا -

دیدرک تبث   87 / 12 87 و 15 / / 12 ياهخیرات 12 / رد  يدیسر  رگا  الثم  دیتسین  هتشذگ  ياهخیرات  نیب  رد  دیسر  تبث  هب  زاجم  امـش  ب -
ساسارب ار  دوخ  روما  هک  درک  دهاوخ  روبجم  ار  امش  متسیس  دییامن و  تبث  يرگید  دیسر  ای 14  خیرات 13  رد  دیناوت  یمن  رگید 
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. دوش يریگشرازگ  حیحص  امش  هنازور  فرصم  هنارس  مه  عقوم و  هب  تاشرازگ  مه  ات  دیهد  ماجنا  ریخات  نودب  خیرات و 

ریداقم لیلقت  ناکما  امـش  هب  متـسیس  دیـشاب  هدومن  جرد  مه  ار  الاک  رادقم  نا  جورخ  تبث و  یـصخشم  خیرات  رد  یئالاک  رادـقم  رگا  ج -
. داد دهاوخن  ار  يدورو 

رابنا هلاوح  رودص  ب 3 -
تروص رد  تسا  فظوم  ربراک  اذـل  ددرگ . جراخ  رابنا  زا  ریز  لـیالد  هب  اـه  ـالاک  مـالقا و  هک  تسا  یتروص  رد  راـبنا  يدوجوم  زا  رـسک 

ار الاک  هطوبرم  تمسق  رد  هدش  جراخ  الاک ي  رادقم  قیقد  تبث  اب  هلاوح  عون  رد  هدش  صخشم  ياهتلع  زا  کی  ره  هب  رابنا  زا  الاک  جورخ 
. دیامن ذخا  دیسر  جراخ و  رابنا  زا 

هب ار  هطوبرم  يا  هنایار  ياهدیـسر  دریگب و  رظن  رد  هدرک  جراخ  رابنا  زا  هک  یمالقا  يارب  هناگادـج  يا  هشوپ  یتسیاب  ربراک  مهم 1 : رکذت 
. دریگرارق هدافتسا  دروم  صاخ  يرورض و  عقاوم  رد  ات  دیامن  یناگیاب  بسانم  يدنب  هقبط  بیترت و 

هدومن و لیوحت  هسلجتروص  یط  يدعب  رادرابنا  ریدـم و  هب  ار  دوخ  یناگیاب  ياهدیـسر  قباوس و  هیلک  تسا  فظوم  رادرابنا  مهمرکذت 2 :
. دیامن ذخا  دیسر 

اهتساوخ رد  هنوگنیاو  درادن  دوجو  متسیس  طسوت  تسا  هدیدرگ  فرـصم  زک  رم  دراو  هک  یئالاک  رادقمزا  شیب  رودص  ناکما  مهم : هتکن 
. ددرگ لصاح  نانیمطا  هدراو  مالقا  هیلک  تبث  زا  الاک  رودص  زا  لبق  ًامتح  دوش  یم  هیصوت  اذل  دوب . دهاوخ  هارمه  رادشه  اطخ و  ماغیپ  اب 

. دوش یم  هیصوت  هدراو  ياه  الاک  هب  هطوبرم  ياه  شرازگ  الاک و  يدوجوم  شرازگ  زا  هدافتسا  روظنم  نیا  يارب 
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: الاک فرصم  هلاوح  رودص  هوحن 

باختنا اب  هلاوح " عون  ونم " رد  هدـش  رکذ  دراوم  ساسا  رب  دـنک  یم  جراخ  رابنا  زا  هک  ار  یئالاک  هنوگره  یتسیاب  رادراـبنا  شخب  نیا  رد 
: دیامن تبث  دوخ ، هب  طوبرم  فرصم  تلع 

- رگید لته  هب  لاسرا  -
(- اه هناخزپشآ  رابنا  صوصخم   ) هناخزپشآ رد  فرصم 

(- دشاب هارمه  هسلجتروص  تبث  تاکرادت و  هدنیامن  روظخ  اب  دیاب  هک  الاک  ندرک  مودعم   ) ءاحما
(- تسا هتفریذپ  ماجنا  البق  نا  تبث  هکیتلاح  رد  طقف   ) الاک هدننک  عیزوت  هب  عوجرم 

- یئاریذپ رد  فرصم 
- هقرفتم یئاریذپ  رد  فرصم 

- ازجم تروص  هب  هناحبص  اهان ر و  ماش ، رد  فرصم 
 ....- مسارم و هرود ، ترایز  رد  فرصم 

 ...- بآو و کیک  دننام  یهار  نیب  هیذغا  نیمات  روظنم  هب  فرصم 
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مدع تسا  یهیدب  تسین و  هلحرم  نیا  ماجنا  هب  يزاین  دشابن  رـسیم  لته  ریدـم  هب  مالقا  شریذـپ  الاک  لیوحت  زا  لبق  هکیتروص  رد  رکذـت :

دنک یم  تیافک  اهالاک  دورو  تمسق  رد  یلیوحت  ریداقم  تبث 
: مهم رکذت 

اب دریگ ، یم  تروص  تاکرادـت  هدـنیامن  روـضح  اـب  راـبنا  يدوـجوم  يدوـجوم ، حالـصا  ناوـنع  اـب  اـهتریاغم  جرد  زا  سپ  تسا  یهیدـب 
. دشاب هتشاد  لماک  تقباطم  یتسیاب  يا  هنایار  تاعالطا 

الاک جورخ  ای  هدوب و  رگید  لته  زا  ای  زکرم  تساوخرد  قبط  الاک  دورو  تبث  مدع  یلیلد  هب  هدـش  هدـهاشم  تریاغم  هکیتروص  رد  رکذـت :
، الاک هلاوح  ای  دیسر و  تمسق  رد  دوخ  هقوعم  دانسا  جرد  اب  ار  مزال  تاحالصا  دناوت  یم  ربراک  دشاب  هدیدرگن  تبث  هدش  هراشا  دراوم  رد 

. دشاب یمن  رظن  دم  فراعتم  ياهجورخ  دورو و  يارب  مرف  نیا  زا  هدافتسا  دناسرب و  ماجنا  هب 
: تاشرازگ ج -

ریز تاشرازگ  دیآ  یم  رامش  هب  هطوبرم  روما  رازفا و  مرن  درکلمع  لرتنک  بابـسا  زا  رازفا  مرن  ره  رد  هزیناکم  تاشرازگ  ذخا  هکیئاجنآ  زا 
: تسا هدش  هدناجنگ  داتس  تباث و  ریدم  ربراک و  عالطا  تهج  يا  هنایار  متسیس  رد 

يریگ و شرازگ  يارب  مزال  دراوم  يوجتـسج  باختنا و  اب  ونم  ره  رد  ربراک  هک  تسا  هدش  یحارط  يا  هنوگ  هب  رازفا  مرن  نیا  مهم : رکذت 
: رتهب ترابع  هب  دیامن . هریخذ  داجیا و  ار  دوخ  تاشرازگ   Ctrl G p دیلک زا  هدافتسا 

: تسا ربراک  هقیلس  هب  اهنآ  باختنا  اهنوتس و  يزاس  بترم 
: سکدراک شرارگ  ج 1 -

سکدراک هدـنام  هجو  چـیه  هب  تسا  یهیدـب  دـشاب . یم  رابنا  زا  الاک  جورخ  دورو و  بیترت  رگنایب  هدوب و  ریز  لکـش  قباطم  شرازگ  نیا 
. دوش مادقا  داتس  هنایار  یگنهامه  اب  نآ  عفر  هب  تبسن  تسا  مزال  هدهاشم  تروص  رد  اذلو  دوش  یفنم  دیابن 
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هتبلا هک  دـیئامنب  هظحالم  ریز  لکـش  تروص  هب  مه  رانک  رد  دوخ و  رتفد  اـب  قباـطم  ار  ـالاک  جورخ  دورو و  هوحن  دـیناوت  یم  امـش  ًاـنمض 

. تسا رسیم  تسا  هدش  هداد  حیضوتاًلبق  هک  هچنآ  دننامه  زین  هاوخلد  ياهنوتس  اب  هاوخلد  تروص  هب  پاچ  ناکما 
هلماعم ياهفرط  اهالاک و  جورخ  دورو و  تیعـضو  عونتم  ینامز  ياه  هزاب  رد  دیناوتیم  امـش  شرازگ  نیا  رد  الاک : شدرگ  شرازگ  ج 2 -

. دیئامن يریگشرازگ  هدهاشم و  ار 
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: رکذت

. ددرگ لاعف  زین  هطوبرم  ونم  هک  ددرگ  یم  بجوم  هطوبرم  ونم  زا  شرازگ  باختنا  تسا  صخشم  ریز  لکش  رد  هک  روطنامه 
. دیئامن تقد  اهتنا  ادتبا و  خیرات  اه و  الاک  ای  الاک  باختنا  هب  تبسن  تسیفاک 

( ریز لکش  . ) تسا هدیدرگ  مهارف  زین  ربراک  لیهست  روظنم  هب  باختنا  زا  اهنآ  فذح  ای  اه  الاک  همه  باختنا  ناکما  تسا  رکذ  هب  مزال 
میناوت یمن  اًلثم  دوب  دـهاوخ  باختنا  اب  بسانتم  شرازگ  هجیتن  ًانیقی  تسا و  تیمها  زئاـح  رایـسب  خـیرات  ـالاک و  باـختنا  رد  تقد  رکذـت :

2008 / 2 اب 2 / ربارب  یئادـتبا  خـیرات  شرازگ  رد  یلو  دـشاب  هدـش  راـبنا  هب  دورو   2008 / 2 خیرات 1 / رد  یئالاک  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا 
. میشاب هتشاد  مه  هاوخلد  هجیتن  هدهاشم  عقوت  ودوش  باختنا 

راکنیا اب  دـیناوت  یم  امـش  اذـل  تسا  رـسیم  هدـش  تبث  خـیرات  يور  رب  ندرک  کیلک  اب  یگداس  هب  خـیرات  رییغت  همانرب  نیا  رد  مهم : رکذـت 
. دیراد هاگن  ار  یسمش  خیرات  هراومه  دوش  یم  هیصوت  نکل  دیئامن . تبث  باختنا و  ار  سکعلاب  يدالیم و  هب  یسمش  خیرات 

: يدوجوم شرازگ 
هک تسا  نیا  لوـقعم  راـظتنا  ودـشاب  یم  یلـصا  دـحاو  ساـسا  رب  امـش  راـبنارد  دوـجوم  يـالاک  رادـقم  رگناـیب  هظحلره  رد  شرازگ  نـیا 

. دیامن يربارب  رادقم  نیا  اب  هظحل  ره  رد  رابنا  یعقاو  يدوجوم 
یم یگداس  هب  سکدراک  اب  نآ  تقباطم  شرازگ و  نیا  هدهاشم  اب  یتاکرادت  نارظان  تاکرادت و  نیلوئسم  امش و  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت 

. دیئامنب ار  مزال  لرتنک  دیناوت 
هب هیوست  خیرات  رد  شرازگ  نیا  شریذپ  يدعب  رادرابنا  ریدـم و  اب  لوحت  رییغت و  امـش و  يارب  باسح  هیوست  رودـص  كالم  مهم : رکذـت 

يدوجوم شرازگ  دوش  یم  هیصوت  اذل  دوب . دهاوخ  هلئسم  نیا  زا  رثاتم  زین  یفرـصم  هنارـس  یبایـشزرا  اعطق  هک  هدوب  رابنا  يدوجوم  ناونع 
. دیئامن تراظن  یلیوحت  مالقا  تحص  رب  زین  دوخ  دیناسرب و  يدعب  رادرابنا  دیئات  هب  ار  هطوبرم 

تاعالطا یناگیاب  زا  دعب  اصوصخ  یلبق ، ریدم  تاعالطا  رد  فرصت  لخد  مدع  زین  یلبق و  ریدم  هب  یـسرتسد  مدع  هب  هجوت  اب  مهم : رکذت 
لیوحت هجئتم  تریاغم  هموگره  تیلوئسم 
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مادـقا باسح  هیوست  ماجنا  هب  تبـسن  هنایار  اب  نا  تقباطم  رابنا و  یعقاو  راما  زا  عـالطا  اـب  دوش  یم  هیـصوت  اذـل  دـشاب . یم  ـالاک  هدـنریگ 

دیئامرف
: هنارس شرازگ  ج 3 -

رگنایب هک  دوش  یم  هبـساحم  دورو  مالعا  تمـسق  رد  رادرابنا  طـسوت  هدـش  تبث  رئاز  دادـعت  ساـسا  رب  تسا و  ریز  لکـش  هب  شرازگ  نیا 
هلحرم رد  تسا  مزال  دوش  یم  هظحالم  امـش  یفرـصم  هنارـس  مالعا  رد  یئاهتریاغم  لیلدره  هب  هچنانچ  اذل  دـشاب  یم  امـش  یعقاو  درکلمع 
ساسا رب  ار  هدش  جراخ  مالقا  لرتنک و  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یئاریذـپ  زور  رفن  ساسا  رب  هک  ار  متـسیس  رد  هدـش  تبث  رئاز  دادـعت  لوا 

. دیئامن لرتنک  نآ  ماجنا  حیحص  خیرات 
عقوم هب  تبث  لرتنک و  هب  تبسن  دوب  دهاوخ  امـش  یبایـشزرا  رایعم  هک  حیحـص  هنارـس  شرازگ  ذخا  روظنم  هب  دوش  یم  هیـصوت  ًادکوم  اذل 

. دیئامن رفاو  تقد  دوخ  مالقا 
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: تاکرادت تاشرافس  شرازگ  ج 4 -

. دیئامن لصاح  عالطا  يزکرم  داتس  زا  هدش  رداص  ياهشرافس  تیعضو  زا  دیناوت  یم  امش  خیرات  باختنا  اب  شرازگ  نیا  رد 
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تاعالطا یناگیاب  د -

طـسوت هطوـبرم  تاـعالطا  زاـجم  ریغ  حالـصا  زا  يریگوـلج  هلحرم و  ره  رد  متـسیس  زا  ناربراـک  درکلمع  يرادـهگن  ظـفح و  روـظنم  هب 
. تسا هدش  هیبعت  تاعالطا  ندرک  لفق  تهج  هنیزگ  نیا  دعب ) هلحرم  رادرابنا   ) يدعب ناربراک 

نیا زا  هدافتـسا  اب  يدـعب ، رادرابنا  ریدـم و  هب  يرادرابنا  لیوحت  هسلجتروص  ءاضما  باسح و  هیوست  ماجنا  زا  دـعب  رادرابنا  تسا  مزال  اذـل 
خیرات هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـشاب . هتـشادن  دوجو  يدـعب  ناربراک  طسوت  اهنآ  رد  رییغت  ناکما  اـت  هدرک  لـفق  ار  دوخ  تاـعالطا  هنیزگ 

. دشاب یم  تیمها  زئاح  رایسب  هدش  باختنا 
: زکرم اب  تاعالطا  لدابت  ر :

: يزاس ماگمه  هداد و  رودص  ر 1 -
هب هدرک و  داجیا  لیاف  کی  ناونع  تحت  ار  متسیس  رد  هلاوح  ای  دیـسر و  رودص  ماگنه  رد  دوخ  درکلمع  تسیاب  یم  امـش  تمـسق  نیا  رد 

. دیئامن هئارا  تاکرادت )  ) هنایار دحاو  يزکرم  داتس 
فرـصم و عون  زکرم  زا  تاعالطا  مدع  نمـض  هک  دیدرگ  دهاوخ  بجوم  زکرم  هب  اه  هداد  لاسرا  ردرا و  رودـص  رد  ریخات  تسا  یهیدـب 

يارب یحیحص  يزیر  همانرب  امش ، ياهزاین 
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طابترا يرارقرب  تروص  رد  دراد و  دوجو  متـسیس  رد  هک  یتاـناکما  قیرط  زا  دوش  یم  هیـصوت  اذـل  دریذـپن  تروص  امـش  هتـساوخ  نیماـت 

یتنرتنیا
: روبع زمر  رییغت  س -

. دیامن مادقا  دوخ  روبع  زمر  مان و  رییغت  هب  تبسن  هاوخلد  زاین و  تروص  رد  دناوت  یم  ربراک 
لامتحا هکیتروص  رد  دیراپـسب و  رطاخ  هب  هداد و  رییغت  ار  دوخ  يربراـک  ماـن  زمر و  راـبکی  لقادـح  راـک  يادـتبا  رد  تسا  مزـال  رکذت 1 :

. دینک يرادهگن  ار  دیدج  زمر  رییغت و  ار  نآ  دراد  دوجو  نارگید  عالطا 
: اه هناخزپشآ  اهلته و  ش -

دیوش علطم  اه  ونم  نیا  رد  زین  هطوبرم  هناخزپشآ  اهلته و  ریاس  تیعضو  زا  دیناوت  یم  امش 
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: الاک ییاجباج  ردرا و  مرف  هنومن  ط -

: الاک ییاجباج  مرف 
ره رد  تسیفاک  دـش  تفایرد  زین  هلحرم  دـنچ  رد  الاک  کی  رگا  اذـل  دـیامن  تبث  شرافـس  هرامـش  ناونع  هب  ار  مقر  هرامـش  یتسیاب  ربراک 
هب طوبرم  الاک  کی  تسا  نکمم  اذل  دیئامن  تبث  دیا  هدرک  تفایرد  هلحرم  نامه  رد  هک  ییالاک  ادـعت  دیـسر  هرامـش  جرد  نمـض  هلحرم 

. دوش دیسر  تبث  هلحرم  دنچ  رد  ردرا  کی 
ره هب  هچنانچ  یلو  تسا  جارختـسا  لباق  داتـس  تاکرادت  زا  هدـش  صخـشم  تمرف  اب  قباطم  يا  هنایار  مرف  اهلته  نیب  الاک  ییاجباج  تهج 

هبلاطم الاک  هدـنریگ  لیوحت  زا  ای  هدـش  تفایرد  درف  زا  ار  یتسویپ  یتسد  مرف  تسا  مزال  تفرگن  رارق  امـش  رایتخا  رد  يا  هنایار  مرف  لـیلد 
. دینک
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. دینک یم  هدافتسا  همانرب  شراگن  نیرخآ  اب  هک  دیوش  نئمطم  یمادقا  ره  زا  لبق 

: باوج لاوس و 
؟ میشاب یم  لته " هب  لاسرا  تمسق " رد  دصقم  ای  لته " زا  تفایرد  تمسق " رد  ادبم  ناونع  هب  دوخ  لته  مان  تبث  هب  زاجم  ایآ  لاوئس -

. تسا رگید  ياهلته  قیرط  زا  ای  ردرا و  قیرط  زا  ای  رابنا  رد  الاک  تفایرد  اریز  دیتسین  راک  نیا  هب  زاجم  هجو  چیه  هب  ریخ  باوج :
؟ مینک تبث  هنوگچ  ار  نآدوبن  صخشم  رگید  فرصم  زکرم  مان  تفرگ و  ای  دروآ  لته  يارب  یئالاک  داتس  هکیتروص  رد  لاوئس -

ار یتسویپ  یتسد  مرف  تروصنیا  ریغ  رد  دـیئامن و  ذـخا  داتـس  هدـنیامن  زا  تسا  يا  هناـیار  تروص  هب  هک  ار  هطوبرم  مرف  دـیاب  هتبلا  باوج 
داتس هب  هخسن  کی  تیاهن  رد  لامعا و 
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. دریگ تروص  دصقم  ای  ادبم  لته  هنیزگ  رد  هطوبرم  رهش  داتس " باختنا " دیابدرک  هیهت  ار  نا  اصخش  داتس  رگا  نکل  دوش . عاجرا 

؟ درک دیاب  هچ  دوش  یمن  لیوحت  ام  هب  اهنآردرا  هک  یمالقا  يارب  لاوئس 
صوصخ نیا  رد  دریگ  تروص  ردرا  طسوت  ًافرـص  دـیاب  ناگدنـشورف  طسوت  الاک  عیزوت  هرمع ، رد  تاکرادـت  مزیناکم  هب  هجوت  اب  باوج 

دوش داجیا  حیحص  ردرا  ات  گنهامه  داتس  اب  بتارم  تسا  مزال 
؟ تسا لوبق  دروم  دشاب  یتسد  هک  یئاهردرا  شریذپ  ایآ  لاوئس 

داجیا حیحص  ردرا  ات  یگنهامه  داتـس  اب  هدهاشم  تروص  رد  دشاب  یم  یگدروخ  ملق  نودب  هدش و  پیات  تروص  هب  ًامتح  اهردرا  باوج 
. ددرگ لیوحت  و 

؟ مینک هعجارم  داتس  هب  لیاف  نتفرگ  يارب  هشیمه  تسا  مزال  ایآ  لاوئس -
تسا هدش  هتشون  دم ) س   ) هملک يولج  هک  هرامش  اب  ار  ردرا  نامه  ًانیع  یگداس  هب  دیناوت  یم  امش  تسین و  راک  نیا  هب  یترورـض  باوج 

رد دـیئامن و  هعجارم  دوخ  تاعالطا  لاسرا  يارب  راـبکی  زور  هس  ره  تسا  رتهب  هتبلا  دـیئامن . داـجیا  عیزوت  خـیرات  هدـننک و  عیزوت  رکذ  اـب 
. دنک یم  تیافک  امش  یکینورتکلا  سردآ  قیرط  زا  تفایرد  لاسرا و  دیراد  یتنرتنیا  طابترا  هکیتروص 

؟ درک دیاب  هچ  مالقا  لیوحت  يارب  درادن  روضح  رادرابنا  هکیرداوم  رد  لاوئس 
. دوش هبلاطم  حیضوت و  نیزگیاج  درف  هب  الاک  لیوحت  هوحن  هیلک  یتسیاب  باوج :

؟ تسا هنوگچ  هزیناکم  باسح  هیوست  هوحن  لاوئس -
نیا تنیرپ  اب  دناوت  یم  يدوجوم ف  شرازگ  رد  الاک  هدنام  رادـقم  اب  قباطم  رابنا  يدوجوم  شریذـپ  تروص  رد  دـیدج  رادرابنا  باوج :

لوئـسم دـیئات  هب  هک  هزیناکم  دـیئات  مرف  هئارا  نمـض  هعجارم و  داتـس  هنایار  دـحاو  هب  میدـق  رادراـبنا  دوخ و  طـسوت  نآ  ءاـضما  شرازگ و 
. دیامن هیوست  نکمم  نامز  نیرتمک  رد  تسا  هدیسر  داتس  تاکرادت  هنایار  تاکرادت و 

؟ درک دیاب  هچ  دوبن  رابنا  يدوجوم  اب  قباطم  الاک  هدنام  هکیتروصرد  لاوئس 
هنوگره شریذـپ  هلزنم  هب  دـیدج  رادرابنا  طـسوت  هیوست  لوبق  اریز  دـنک  حالـصا  ار  نآ  یلبق  رادراـبنا  دـیاب  هیوست  ماـجنا  زا  لـبق  باوج :

. تسا دیدج  رادرابنا  طسوت  یلامتحا  تریاغم 
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؟ درک دیاب  هچ  دجنگن  هدش  عیزوت  يالاک  بلاق  رد  میا  هتفرگ  لیوحت  هک  یئالاک  رادقم  رگا  لاوئس -

يالاک رادقم  اب  ودـیئامن  هدافتـسا  تسا  هدـش  فیرعت  اهالاک  همه  رد  هک  دـحاو  بلاق  زا  دـیناوت  یم  امـش  لکـشم  نیا  لح  يارب  باوج -
 .. دینک يزاس  ناسکی  یلیوحت 

؟ مینک تبث  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  دوش  لیمکت  تبون  دنچ  رد  ردرا  کی  رگا  لاوئس 
دیئامن تبث  ردرا  هرامشرکذاب  ار  الاک  لیوحت  یعقاو  رادقم  تبث  راب  ره  رد  روظنم  نیا  يارب  باوج :
؟ میئامن لمع  دیاب  هنوگچ  دوش  لقتنم  يرگید  لته  هب  تماقا  لحم  لته  هکیتروص  رد  لاوئس -

لاسرا تمـسق " رد  ار  لاقتنا  لباق  ياهالاک  مامت  دیاب  دور  یم  رگید  لته  هب  نآ  مالقا  دسر و  یم  نایاپ  هب  لوا  لته  هکیتروص  رد  باوج 
داتـس هنایار  هب  همانرب  لیوحت  اب  لاح  نیارد  دوش . رفـص  امـش  لته  هدـنام  هک  يوحن  هب  هداد  لاقتنا  دـیدج  لته  باختنا  اب  رگید " لـته  هب 

( هدش مامت  هک   ) یلبق لته  زا  تفایرد  ناونع  هب  ار  دیدج  لته  هب  دورو  ياه  الاک  همه  رابنیا  هتفرگ و  لیوحت  داتس  زا  ار  دیدج  لته  همانرب 
. دیئامن تبث 

. میئامن یم  لمع  هرود  ره  باسح  هیوست  دننام  میراد  لماوع  یئاجباج  طقف  هکیتروصرد 
؟ درک دیاب  هچ  تشاد  تریاغم  دوش  یم  لیوحت  هک  یئالاک  نآ  اب  الاک  یلصا  دحاو  رگا  لاوئس 

. دیئامن تفایرد  دیدج  تاعالطا  دیدج و  ردرا  تسا  مزال  الاک  دحاو  حالصا  تهج  رد  داتس  اب  یگنهامه  نمض  باوج :
؟ تسا يدراوم  هچ  يارب  يدوجوم  حالصا  تمسق  لاوئس 

ًانیقی تسا و  هدـشن  تیعـضو  نییعت  هک  يدراوم  يارب  ًافرـص  تسا  هدـش  هدروآ  اـمنهار  رد  هک  روطناـمه  تمـسق  نیا  زا  هدافتـسا  باوـج 
. دوش هدافتسا  تمسق  نیا  زا  داتس  یگنهامه  اب  افرص  دوش  یم  هیصوت  اذل  دهد  یم  ناشن  ار  ربراک  یفنم  درکلمع 

؟ دشاب یفنم  يددع  دناوت  یم  يدوجوم  ریداقم  ایآ  لاوئس 
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لامعا ار  مزال  لرتنک  رازفا  مرن  اریز  دتفا  یمن  قافتا  رما  نیا  دیشاب  هتشاد  حیحص  درکلمع  حیحـص و  ینامز  هزاب  هکیتروص  رد  ریخ  باوج 

. دینک سکعنم  داتس  هنایار  هب  ار  بتارم  ًامتح  همانرب  اتید  ندش  بارخ  لامتحا  لیلد  هب  دهاشم ه  تروص  رد  دنک  یم 
؟ درادن دوجو  مدوب  هدرک  جورخ  دورو و  اًلبق  هک  يریداقم  مدش  هجوتم  همانرب  يارجا  زا  سپ  لاوئس -

ادیپ دیدوب  هدرک  راک  نآ  اب  هک  ار  یلیاف  ًامتح  دیشاب  هدرک  تبثار  همانرب  دوخ  هنایار  زا  یفلتخم  ياه  تمسق  رد  امـش  تسا  نکمم  باوج 
ات دـینک  يرادـهگن  صخـشم  بسانم و  لح  رد  دـیدوب  هدرک  يرادـهگن  نابیتشپ  ناونع  هب  دـیاش  هک  ار  یمیدـق  یلبق و  ياـهلیاف  دـینک و 

. دیئامن یگنهامه  داتس  هنایار  لوئسم  اب  تروصنیا  ریغ  رد  دریگن . تروص  یهابتشا 
داتـس هب  ار  دوخ  متـسیس  تاعالطا  داتـس  هب  هعجارم  ماگنه  هنیدـم  ناربراک  تسا  مزال  یهار  نیب  هلاوح  رودـص  ناکما  تهج  مهم : رکذـت 

. دش دهاوخن  رسیم  یهار  نیب  هلاوح  رودص  داتس  هب  تاعالطا  هئارا  مدع  تروص  رد  تسا  یهیدب  دنیامن . هئارا 
تبث رد  تسا  يرورض  اذل  دوش  یم  هتفرگ  رظنرد  متسیس  را  هدش  هتفرگ  تاشرازگ  ساسا  رب  رادرابنا  تباث و  ریدم  یبایشزرا  هکیئاجنآ  زا 

. دیآ لمع  هب  يدج  مامتها  تاعالطا  عقوم  هب  حیحص و 
صاخ و طیارـش  تلع  هب  هدـش  هتفرگ  راـکب  ياهدـنیارف  یـضعب  تسا  مزـال  یتح  تسین و  لاکـشا  زا  یلاـخ  يرازفا  مرن  ره  تسا  یهیدـب 

مزال يریگیپ  سکعنم و  طوبرم  نیلوئسم  هب  بسانم  نامز  رد  اهزاین  تالاکشا و  دراوم و  یتسیاب  روظنم  نیمه  هب  هک  دوش  حالـصا  يراک 
. دریذپ تروص 

متـسیس رد  لکـشم  عفر  زا  سپ  یتسیاب  دوش  یمن  ماجنا  لاکـشا  عفر  تدم  رد  يرازفا  مرن  تروص  هب  هک  يدراوم  هیلک  تبث  تسا  یهیدب 
. ددرگ تبث  رد  لاقتنا  يا  هنایار 

شیپ زا  شیب  ار  رگیدکی  روما ، ندرک  هنیهب  نامزاس و  هیلاع  فادها  دربشیپ  رد  ردـص  هعـس  یلدـمه و  يراکمه و  اب  دور  یم  راظتنا  اذـل 
. میئامن يرای 
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ص:71
هب تمدخ  هک  يرترثوم  ياهماگ  میناوتب  تسا  هدیدرگ  نامحرلا  فویـض  نارازگتمدخ  لماش  هراومه  هک  دنوادخ  تیانع  اب  هک  مراودـیما 

. میرادرب یهلا  نما  مرح  نیرئاز 
: دیئامن لاسرا  ریز  یکینورتکلا  سردآ  هب  ار  دوخ  تاداقتنا  تاداهنشیپ و  تارظن ، هطقن  دیناوت  یم  ام  اب  طابترا  روظنم  هب 

info@ saadat. org. ir
mrohadi@ gmail. com

09122952596 ناریا : رد  هنایار  لوئسم  نفلت 
مرف هدادرارق و  داتس  هنایار  لوئـسم  رایتخا  رد  دورو  ودب  رد  زین  ار  دوخ  سامت  نفلت  یکینورتکلا و  سردآ  یمارگ  ربراک  امـش  تسا  مزال 

. دیئامن لیمکت  زین  ار  تسویپ 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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