
 

 

 ؟تسیچ ینامزاس یزیر همانرب
 همدقم
 هک دینادب دیاب امش .تسا هشقن یور رب امش تکرش ریسم میسرت لثم ینامزاس یزیر همانرب
 .دینکیم لابند ار یریسم هچ تباقر همادا یارب
 هلاقم نیا رد ؟دیهدیم ماحنا رثوم روط هب ار نآ هنوگچ و تسیچً اقیقد ینامزاس یزیر همانرب اما
 .میزادرپیم ثحب نیا هب
  ینامزاس یزیر همانرب فیرعت
 ققحت فده اب فادها نییعت ،دوجو یارب تکرش لیلد فیرعت دنیارف ینامزاس یزیر همانرب
 .تسا فادها نیا ققحت یارب هدنیازف روط هب اهراک داجیا و لماک لیسناتپ

 
 ینامزاس یزیر همانرب لحارم
 .یلامتحا و یتایلمع ،یکیتکات ،کیژتارتسا :دراد هلحرم راهچ بسانم ینامزاس همانرب کی

 هلحرم نیرت مهم کیژتارتسا یزیر همانرب و  تسا یلبق هعومجمریز یزیر همانرب زا هلحرم ره
 .تسا
 ینامزاس یزیر همانرب عاونا
 یدربهار )١
 یصخشم نامز تدم یارب ار تکرش فادها نیا .تسا تکرش نالک ریوصت کیژتارتسا همانرب کی
 اب فادها نیا هک دنکیم لصاح نانیمطا ،لاس هد ای دشاب لاس کی نآ هچ ،دنکیم نییعت
 .دنوشیم وسمه تکرش یاهشزرا و زادنا مشچ ،تیرومأم
 رت کچوک یاهتکرش زا یخرب هچرگا ،تسا دشرا ناریدم لماش ًالومعم کیژتارتسا یزیر همانرب
 ناشیاهشزرا و زادنا مشچ ،تیرومأم نییعت ماگنه ار دوخ نادنمراک همه هک دنریگیم میمصت

 .دننک هارمه



 

 

 یکیتکات )٢
 کی .دنکیم فیصوت ار تکرش طسوت کیژتارتسا همانرب کی یارجا هوحن یکیتکات یژتارتسا
 ماحنا لاس کی یط ًالومعم هک تسا تدم هاتوک فده نیدنچ زا لکشتم یکیتکات همانرب
 .دنکیم ینابیتشپ کیژتارتسا همانرب زا و دوشیم
 نیپمک کی یارجا و یزیر همانرب دننام ،یکیتکات یاهیژتارتسا رب تراظن و میظنت ،یلک روط هب
 .تسا ینایم ناریدم هدهع رب ،یبایرازاب

 یتایلمع )٣
 تروص هب دیاب یکیتکات یاههمانرب یارجا یارب هک تسا یدراوم لماش یتایلمع یاههمانرب
 .دتفیب قافتا هرمزور و موادم
 هک دشاب یتاررقم ای نیناوق ،اهیشم طخ ،یراک یاههمانرب لماش دناوتیم یتایلمع یاههمانرب
 هب طوبرم هک ار یصاخ فیاظو نینچمه و دنکیم نییعت نادنمراک یارب ار ییاهدرادناتسا
 رد روضح مدع هب یگدیسر و یزاس دنتسم لکتورپ دننام ،تسا یکیتکات یژتارتسا نورد فادها

 .راک
 یلامتحا )٤
 .دنوشیم داجیا ،هدشن ینیب شیپ قافتا ای نارحب زورب تروص رد یلامتحا یاههمانرب
 فلتخم تاعوضوم یارب ار بسانم یاه خساپ و اهویرانس زا یعیسو فیط یرارطضا یاههمانرب
 یفنم ریثأت تراجت رب دناوتیم هک جراخ ثداوح یارب هتفرشیپ یگدامآ ات لنسرپ یزیر همانرب زا
 .دهدیم ششوپ ،دراذگب

 رازفا مرن ،یعیبط یایالب کی هب ییوگخساپ هوحن دننام یدراوم یارب اهتکرش تسا نکمم
 .دنشاب هتشاد یرارطضا یاه همانرب ،ریدم کی یناهگان افعتسا/جارخا ای درکلمع تسردان

 



 

 

 ینامزاس یزیر همانرب دنیآرف هلحرم ٥
 دوجو هب ار هخرچ کی ،لآ هدیا تلاح رد هک تسا هلحرم جنپ لماش ینامزاس یزیر همانرب دنور
 .دروآیم
 :زا دنترابع هلحرم ۵ نیا
 کیژتارتسا همانرب نیودت )١
 دینک لیدبت یکیتکات لحارم هب ار کیژتارتسا همانرب )٢
 هنازور تایلمع یزیر همانرب )٣
 دینک ارجا ار اههمانرب )٤
 اههمانرب میظنت و تفرشیپ رب تراظن )٥
 رخآ نخس
 تکرش تیقفوم ثعاب اما ،تسا هدیچیپ و ینالوط دنیارف کی ینامزاس یزیر همانرب هک یلاح رد

 .دوشیم امش
 موادم و یمیاد تروص هب دنیآرف و دنور یسررب تاسلج و مظنم یزیر همانرب اب هناتخبشوخ
 یهتنم امش تکرش تیقفوم هب هجیتن رد و دریگ ماحنا وحن نیرتهب هب راک نیا هک دوشیم بجوم
 .دوشیم


