
 

  نارحب تیریدم یاهیژتارتسا
 نارحب زا تشگزاب ریسم رد دوخ میت تیاده یارب هلحرم ١٢

 دهاوخ وربور عناوم زا یهوبنا اب لاس رد راب ود ای کی ینامزاس ره .تسا ریذپان بانتجا نارحب
 .دش
  .تسا مهم رایسب نارحب تیریدم یژتارتسا لیلد نیمه هب

 .دهد رارق رطخ ضرعم رد ار امش ینامزاس یژتارتسا دناوتیم تالکشم همه ای کی ره
 ار نامزاس هنوگچ ،دراد دیکأت نارحب رب ام نامزاس مینکیم ساسحا هنوگچ هک تسا نیا شلاچ
 .میهد رارق دوخ ریسم رد

 .دیراد زاین نارحب تیریدم یژتارتسا کی هب امش
 نارحب
 نارحب لح یارب میت کی لیکشت )١
 ،نارحب و لکشم لح یارب اراک میت کی لیکشت ،دوشیم ور هب ور نارحب اب نامزاس کی یتقو
 .دراد یدایز تیمها
 میت رد رضاح دارفا اب دیاب نینچمه تیریدم .دنشاب هتشاد تیریدم زا ینشور تارایتخا دیاب اهنآ
 .دنک نشور اهنآ یارب ار تالکشم یبایزرا رد ار اهنآ شقن و فده و دنک رارقرب طابترا

 
 تایعقاو هب هجوت )٢
 تاریثات یتسیاب میت نیا لاح نیع رد .دنک زکرمت تایعقاو و تاعالطا یروآدرگ رب دیاب میت نیا
 .دنریگب رظنرد ار نارحب یساسحا

 هشیر زا امش و دنوش طلسم امش رب تاساسحا هک دیراذگن یلو دیبایرد ار تقیقح دینک یعس
 .دننک رود نارحب و لکشم
 یلعف نارحب رب اهنت زکرمت )٣



 

 یمیت زا ار یرگید یاهتیلوئسم دیاب نامزاس تیریدم ،دشاب گرزب یفاک هزادنا هب نارحب رگا 
 هب دنناوتب اهنآ ات ،درادرب اهنآ شود زا ار دشاب نارحب عفر یارب فلتخم اهلح هار لابند هب هک
 .دنسرب لکشم یلصا هشیر
 نارحب عیرس ندرک لح )٤
 هب طوبرم ینامزاس تاعیاش ٪٨٦ ،تاقیقحت قبط .دنک جلف ار اهمیت  هک دوشیم ثعاب سرت
 هک دننک ادیپ ار عونتم و فلتخم یاهلح هار میت هک تسا مهم رایسب .تسا نارحب لح عناوم
 .دنرادرب هلئسم لح رد ار یدعب ماگ دهدیم هزاجا هورگ و نامزاس هب
 یربهر
 دیشاب تبثم و عضاوت اب )٥
 عضاوت ،تعاجش نداد ناشن .درک دهاوخ طابترا طیارش هب تبسن ربهر شنکاو زا امش نامزاس
 .تسا مهم هداعلا قوف عیاقو نیا عوقو نیح رد ندنام تبثم و

 
 دح زا شیب طابترا یرارقرب )٦
 زا شیب ،دنشاب امش ناگدننک نیمات ای و نایرتشم ،نادنمراک هاوخ .دینک رارقرب طابترا دارفا اب

 .دننک یم رارقرب طابترا رگیدکی اب دح
 یریذپ تیلوئسم )٧
 تیکلام دراد زاین نامزاس کی ریدم ای ربهر ره هک تسا نیا ،تسا صخشم رایسب هک یاهلئسم
 .دشاب ریذپ تیلوئسم رگید ترابع هب دنک لوبق ،تسا هداد خر هابتشا هچنآ یارب ار قلطم
 ندوب سرتسد رد )٨
 .دیزادنیب قیوعت هب ار یراک یاهرارق و رفس یاههمانرب ،تسا هداد خر ینارحب نامزاس رد رگا
 رد ،دیآیم دوجو هب نارحب هک یتقو نامزاس ربهر /ریدم ناونع هب امش هک تسا مهم رایسب
 .دیشاب سرتسد



 

 نتشگزاب دوخ ریسم هب

 
 دینامب زکرمتم )٩
 نانکراک هیقب ،تسا اهلح هار هیصوت و نارحب یلصا لیالد ییاسانش لاح رد میت هک یلاح رد
 .دننک ظفح ار دوخ زکرمت یتسیاب
 دیاب نامزاس ناریدم .دهد همادا ولج هب دوخ تکرح هب دیاب دنیبب بیسآ رگا یتح یتشک
 یاهرایعم رب و دننک مالعا ار هدش رکذ طیارش رد ار داد ماحنا ناوت یمن ای ناوت یم هک ار ییاهراک
 .دننک زکرمت تیقفوم

 لح هار میت ندرک یبایزرا )١٠
 هوحن ،دندرک ییاسانش تیقفوم اب عناوم رب هبلغ یارب ار دیدج ریسم لح هار میت هکنیا زا سپ
 .دینک یبایزرا ار دوخ نارحب تیریدم یژتارتسا یارجا و نارحب تیریدم یارب میت درکلمع
 هب رداق هک ار یدارفا و دیراد هارمه هب طیارش ره یارب ار بسانم دارفا هک دینک لصاح نانیمطا
 .دینک رود طیارش زا ،دنتسین قوف لوصا تیاعر

 یعقاو نارحب )١١
 یقلت نارحب ،تاقافتا همه موادم روط هب هک دیرواین دوجو هب ار یطیحم کی هک دینک یعس
 .دوش
 سکعرب .تسا زاین دروم لح هار میت داجیا هک دنهد صیخشت یتسرد هب دنناوتب دیاب اهنامزاس

 .دننک روبع لومعم عناوم زا ناشدوخ ،ناتنامزاس رد دوجوم یاهمیت هکنیا
 دوخ فادها یسررب )۱۲



 

 نیا هب هجوت اب .دندرگرب دوخ لومعم یاهراک هب هرابود دیاب میت ،لکشم لصف و لح زا سپ
 .دناهدنام بقع ناشیلعف فادها  زا اهنآ هک دیوش هجوتم تسا نکمم هلئسم
 

 


