
 
 

 ادخ مان هب

 
  یشزومآ عماج هرود نیموس   

 ياهـــــفرـح یقوــقح سانــشراک   
 

 

 یناسنا يورین شرورپ و تیبرت و یقوقح نالیصحتلاغراف تراهم و شناد ياقترا فده اب واپ رهمنارفدادیقوقح هسسوم يراکمه اب لدع دازآ یلاع شزومآ هسسوم

 :دیامنیم رازگرب لیذ حرش هب ار "ياهفرح یقوقح سانشراک " یشزومآ عماج هرود ،صصختم و ياهفرح
 

  یقوقح نالیصحتلاغراف و ناسانشراک ،ناریدم ،تلاکو نازومآراک ،يرتسگداد کی هیاپ يالکو :هرود ناگدننکتکرش )لوا

 

 16/05/1399 :هرود عورش )مود

 

  )یصصخت و یمومع( یشزومآ هاگراک تعاس 400 :هرود تدم )موس

 

 یشزومآ ياهلصفرس )مراهچ

 یمومع شزومآ هرود )فلا

 .دشابیم هاگراک نیا رد ثحب دروم تاعوضوم زا ياهفرح راتفر و بطاخم اب رثوم طابترا ،یقوقح هرکاذم و شراگن ياهتراهم :)تعاس 5( ياهفرح ياهتراهم-1

 .ددرگیم سیردت ... و )ناگژاو حیحص درکراک( تاغل راتفر ،يزیرهمانرب ،یملع رکفت ،يریگمیمصت نوچ یثحابم یشزومآ هاگراک نیا رد :)تعاس 10( يدرف ياهتراهم-2
 یشزومآ ياهلصف رس زا تافالتخا لصف و لح و يدادرارق تیلوئسم ،ءارجا تنامض ،اهدادرارق میظنت ،اهدادرارق عاونا اب ییانشآ :)تعاس 25(یتامدقم یسیون دادرارق -3

 .دشابیم هاگراک نیا
 تازاجم عاونا حیرشت ،میارج هب یگدیسر دنیارف و يرفیک یسرداد نییآ لحارم حیرشت :زا تسترابع هاگراک نیا یشزومآ ياهلصف رس :)تعاس 10( يرفیک قوقح تایلک-4

 . ... و مهتم زا عافد يارب یمالسا تازاجم نوناق رد دعاسم تایفیک ،اهنآ تیحالص و يرفیک ياههاگداد عاونا ،ناریا يرفیک ماظن رد
 و یماظتنا تاررقم و نیناوق ،یسرداد دنیارف رد عافد ياهکینکت ،تساوخداد میظنت ،یفاکش دبلاک ،شرازگ هیهت ،هدنورپ شریذپ هاگراک نیا رد :)تعاس 20( عافد هاگیاج-5

 .دریگیم رارق یسررب و ثحب دروم ...
 .ددرگیم سیردت یشزومآ هاگراک نیا رد ياهفرح لیکو یتیریدم دوخ و یقوقح لیلحت ياهتراهم :)تعاس 10( یتامدقم ياهفرح عافد ياهکینکت -6
 ،یگدیسر نییآ و يرواد هب عورش ،اهنآ نییعت هوحن و نارواد طیارش ،نآ تحص طیارش و يرواد همانتقفاوم ،يرواد ياهیگژیو و فیرعت :)تعاس 5( یتامدقم یلخاد يرواد-7

 .ددرگیم یسررب هاگراک نیا رد هک تسا یتاعوضوم زا يرواد يار لاطبا و نآ يارجا هوحن و يرواد يار رودص
 .دشابیم هاگراک نیا رد ثحب دروم تاعوضوم زا يزاسهدرشف و اههتشون بیکرت ،یقوقح ياههتشون يدنبشخب ،ینیزگ هژاو و يزاس هژاو :)تعاس 5( یسیون هحیال-8
 شخب ماهلا درف کی هتسیاب تافص ،یمیت راک هناگ 17 لوصا ،تارکاذم و تاسلج رد تکرش نونف و لوصا :)تعاس 10( يربهر و تیریدم تایلک و هرکاذم نونف و لوصا -9

  .دشابیم هاگراک نیا رد ثحب دروم تاعوضوم زا يربهر ریذپانراکنا نیناوق و

 یصصخت شزومآ هرود )مود مرت

 تأیه نوچ یعجارم و راک یطابضنا هماننیئآ ،ینف تظافح هماننیئآ ،يرگراک ياهدادرارق عاونا هاگراک نیا رد :)تعاس 20( يدربراک یعامتجا نیمأت و راک قوقح -1 

 نیمأت نوناق 47 و 40 داوم(یسرباسح و یسرزاب ماجنا هوحن ،)37 هدام( هاگراک لاقتنا و لقن ،)38 هدام( يراکنامیپ همیب قح هبساحم هوحن ،راک نوناق فالتخا لح و صیخشت

 .ددرگیم سیردت )یعامتجا

 یتایلام همانراهظا ،تایلام نیلومشمریغ و نیلومشم ،یتایلام قوقح هب عجار تایلک :زا تسترابع هاگراک نیا رد ثحب دروم تاعوضوم :)تعاس 15( يدربراک یتایلام قوقح -2

 فلتخم ياهباب و هداعلاقوف و يداع فالتخا لح و صیخشت نامزاس ،نآ هب ضارتعا و تایلام صیخشت هوحن ،یتایلام یسرداد نیئآ ،موس و مود ،لوا ياههورگ ،یقوقح صاخشا

 .)... و الکو ربمت ،كالما رب تایلام ،یقوقح صاخشا ،لغاشم(تایلام

 ییایفارغج أدبم و تکرش مسا ،يراجت مان ،عارتخا ،یتعنص حرط ثحابم یتعنص تیکلام هزوح رد :)تعاس 15( يدربراک يراجت ياهتکرش و يونعم تیکلام قوقح -3

 .دش دهاوخ سیردت تکرش هناگهس ناکرا و تدم ،عوضوم ،تکرش مسا ، همانساسا ثحابم يراجت ياهتکرش هزوح رد و

 .تفرگ دهاوخ رارق یسررب و لیلحت دروم ،يدادرارق ياههنومن نیرتمهم یلمع و يدربراک تروص هب :)تعاس 40( هتفرشیپ یسیوندادرارق -4

 و 100 هدام نویسیمک ،)یلیصفت حرط(5 هدام نویسیمک ،)عماج حرط(يرامعم و يزاسرهش یلاع ياروش  :)تعاس 15( يدربراک كالما و یضارا ،اهيرادرهش قوقح -5

 ياهحرط يارجا تهج یضارا کلمت هوحن ،اهيرادرهش ناگیار کلمت دراوم ،اهيرادرهش هب قلعتم لاوما ماسقا و عاونا نینچمه و ضراوع و 77 هدام نویسیمک ،ینامتخاس تافلخت

 .دش دهاوخ سیردت هاگراک نیا رد هک تسا یتاعوضوم هلمج زا يرهش تاغاب و یمومع

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ياهداهن اب ییانشآ ،یقوقح و یقیقح صاخشا يارب راک و بسک زوجم رودص ياهراکهار یشزومآ هاگراک نیا رد :)تعاس 10( يدربراک یتموکح تاریزعت و فانصا قوقح -6

 یسررب دروم یتموکح تاریزعت و یفنص ماظن نوناق رد جردنم ياهتازاجم و میارج لصف و یتامدخ ياههاگنب و یفنص ياهدحاو زا تایاکش هب یگدیسر هوحن ،زوجم هدننکرداص

 .تفرگ دهاوخ رارق

  :زا تسترابع ،دریگیم رارق یسررب دروم هاگراک نیا رد هک یتاعوضوم :)تعاس 15( يدربراک یناگرزاب همیب قوقح -7

 ،همیب دقع داقعنا لحارم ،همیب دادرارق تحص یساسا طیارش ،همیب دقع ياهیگژیو و فاصوا ،همیب قوقح عبانم ،ناریا رد همیب راتخاس و نامزاس ،همیب ياهدادرارق عاونا و فیرعت

 .نامز رورم و همیب دقع نالطب و خسف دراوم ،راذگ همیب و رگهمیب تادهعت ،ثلاث صاخشا هب هدراو تاراسخ يرابجا همیب نوناق

 .دش دهاوخ سیردت هاگراک نیا رد يرادا تلادع ناوید یسرداد نییآ و فیاظو حرش ،اهتیحالص ،راتخاس اب ییانشآ :)تعاس 10( يرادا تلادع ناوید -8

 لباق تاعوضوم زا ... و لوعجم دنس زا هدافتسا و لعج ،سالتخا ،تناما رد تنایخ ،يرادربهالک لماش هبالتبم میارج حیرشت و یسررب :)تعاس 10( يدربراک يرفیک قوقح -9

  .تسا هاگراک نیا رد یسررب و ثحب

 رتافد رد یمیظنت دانسا نیرتمهم و دانسا میظنت تایلک و لوصا ،یمسر دانسا رتافد تالیکشت و راتخاس اب ییانشآ :)تعاس 5( يدربراک یمسر دانسا رتافد قوقح -10

 .دش دهاوخ سیردت هاگراک نیا رد یمسر دانسا

 هاگراک نیا رد یسررب لباق تاعوضوم زا ... و ینثملا دنس ذخا ،عیمجت ،کیکفت ،زارفا ،دنس رودص هلحرم ات کلم تبث هوحن :)تعاس 10( يدربراک كالما تبث قوقح -11

  .تسا

 يارجا هماننییآ قبط تایلمع متخ ات هییارجا رودص هلحرم زا ییارجا تایلمع تافیرشت هیلک یشزومآ هاگراک نیا رد :)تعاس 10( يدربراک یمسر دانسا يارجا قوقح -12

 .دش دهاوخ نایب ءارجالامزال مزال و یمسر دانسا دافم

 رارق یسررب و ثحب دروم یشزومآ هاگراک نیا رد یکناب يواعد و یکناب ياههمانتنامض ،یکناب ياهدادرارق ،ینوناق عبانم :)تعاس 10( يدربراک یکناب و یلوپ قوقح -13

 .تفرگ دهاوخ

 ياهدادرارق یلامجا یسررب ،تاعالطا يروانف و تاطابترا قوقح تایلک نوچ یتاعوضوم یشزومآ هاگراک نیا رد :)تعاس 10( يدربراک تاطابترا و تاعالطا يروانف قوقح -14

 .دش دهاوخ سیردت اهنآ هب یگدیسر یسرداد نییآ و ياهنایار میارج ،یکینورتکلا هلدا هاگیاج یسررب ،نآ رب مکاح طورش و یکینورتکلا

 نیا رد هک تسا یتاعوضوم زا ... و تافالتخا لصف و لح ،اههژورپ یلام نیمات ،یتسد نییاپ ياهدادرارق ،یتسد الاب ياهدادرارق عاونا :)تعاس 10( يدربراک يژرنا قوقح -15

 .دش دهاوخ یسررب و ثحب هاگراک

 ،هروظنم دنچ و يراجت ياهعمتجم عاونا ،يریگشیپ يزاس دنرب ،يریگشیپ هاگیاج ،تامدخ هیارا تیوه :)تعاس 10( هروظنم دنچ و يراجت ياهعمتجم یقوقح تیریدم -16

 ،اهعمتجم رد نآ میظنت لوصا و دادرارق عاونا ،یقوقح دحاو ياضعا فیاظو حرش ،یقوقح تیریدم راتخاس ،یقوقح تامدخ حرش ،یقوقح دحاو هاگیاج ،تیریدم و ینامزاس هاگیاج

   .دش دهاوخ سیردت هاگراک نیا رد هک تسا یتاعوضوم زا ... و اههمانساسا و اههماننییآ ،فالتخا لح و هرکاذم لوصا
 و یقوقح کسیر تیریدم و يواعد و اهدادرارق تیریدم ،یقوقح روما تیریدم تهج ییارجا و يرکف راتخاس ثحابم :)تعاس 20( اهراک و بسک یقوقح روما تیریدم -17

 .دش دهاوخ یسررب هاگراک نیا رد یصصخت نشیکیلپا

 سیردت ... و یضاق اب لباقتم طابترا ،نایب نف ،لالدتسا هلمج زا هاگداد رد روضح ياهتراهم یشزومآ هاگراک نیا رد :)تعاس 15( هتفرشیپ ياهفرح عافد ياهکینکت -18

 .دش دهاوخ

 و شسرپ(یطابترا ياهتراهم و نایب نف ،)ریذپرواشم و رواشم طابترا(هرواشم هایس هبعج زا تسترابع هاگراک نیا رد ثحب دروم نیوانع :)تعاس 20( ياهفرح هرواشم -19

 .)رثؤم ندینش

 .تفرگ دهاوخ رارق یسررب دروم هرمزور تاملاکم و یمسر تارکاذم رد دربراکرپ تالمج و تاحالطصا هدرشف تروص هب :)تعاس 30( یسیلگنا نابز هب هملاکم -20

 

  :هرود يرازگرب هوحن )مجنپ

 .ددرگیم رازگرب "ونیرواشم" یصاصتخا ھناماس قیرط زا "لدع دازآ یلاع شزومآ هسسؤم" طسوت )يزاجم( يروضح ریغ تروص هب یشزومآ ياههاگراک
 

 9-19 تعاس هعمج و هبنش جنپ ياهزور :هرود يرازگرب تعاس و زور )مشش
 

 :دشابیم تخادرپ لباق لکش هس هب :هرود هیرهش )متفه
 )طسق 3 رد( هام 9 فرظ لایر 000/000/140 :یطاسقا .ود          )دصرد 14 فیفخت( لایر 000/000/120 :يدقن .کی

 دادرارق قبط نآ لداعم ای واپ هلاکولاقح و هرواشملاقح هفرعت قبط لایر 000/000/140 غلبم لداعم یقوقح تامدخ هئارا هب دهعت :یشزومآ هیسروب .هس

 "یشزومآ هیسروب"
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 :زاین دروم كرادم)متشه

 3×4 یگنر سکع هعطق ود + یلم تراک یپک+ همانسانش یپک .کی

  يزومآراک ای تلاکو هناورپ یپک .ود

 )یمالسا قوقح ینابم و هقف ای قوقح سناسیل لقادح( یلیصحت كردم نیرخآ یپک .هس

 یشزومآ هیسروب دادرارق تباب تنامض کچ .راهچ

 

 :تاحیضوت )مهن

 .تفرگ دهاوخ رارق زین ناریذپشناد یصخش لیافورپ رد جیردت هب و هدش سیردت نیالنآ تروص هب دیتاسا طسوت ،"يروضح ریغ" یشزومآ هرود .کی

 "یقوقح تامدخ هئارا" هلحرم دراو ،"یقوقح روما تیریدم" شخب ریدم صیخشت هب ،دنکیم هدافتسا "یشزومآ هیسروب" دادرارق زا "ریذپشناد" هکیتروص رد .ود
 .دش دهاوخ

 و يرادا لیکو" ای "تلاکو زومآراک" ،"يرتسگداد کی هیاپ لیکو" ناونع هب دنناوتیم ،واپ یصصخت ياهنامتراپد و اهشخب رد تیوضع تروص رد ناریذپشناد .هس

 .دنیامن تیلاعف ای تلاکو يرادا ای ییاضق حالصيذ عجارم رد "یندم

 ناونع هب "لقتسم" تروصهب تمدخ دهعت ماجنا و یلمع يزومآراک هرود نایاپ زا سپ دنناوتیم ناریذپشناد زا کیره ،یشزومآ هرود زا هلصاح تراهم و شناد ساسا رب راهچ
 .دنیامن يراکمه اهنامزاس و تاسسؤم ،اهتکرش اب لیکو ای رواشم

 .دنیامرف لصاح سامت 021-22651657 نفلت هرامش اب دنناوتیم رتشیب تاعالطا بسک تهج نادنمقالع .جنپ

 

 
 

                              
 

 رادید دیما هب

  شزومآ دحاو

 


