
 ''رزیل هلیسو هب یتینما راوید تخاس'' یشزومآ هتسب
 

 زا تظافح روظنم هب ییامنیــس ياهملیف رد یتینما متــسیــس کی ناونع هب ار رزیل زا هدافتــسا نونکات دیاــش

 تـسا راوتـسا لـصا نیا رب متـسیـس نیا 	ساـسا .دیـشاب هدید …و اه هزوم سیفن و شزرا اب يایـشا ،يرـس زکارم

 نآ کـمک هـب اـت دـنکیم مهارف ار ناـکما نیا رزیل رون يدـنمتهج تـیـــصاـخ عقاو رد ،درادـن ییارگاو رزیل رون هـک

 هکیراب ریــسم رد يرون هژیو رگــسح کی هیبعت	.	مینک لرتنک زکرمتم و ياهطقن تروــص	هب ار رظن دروم ناکم

 .دیامن راکشآ ار رزیل وترپ ندش لصو و عطق رگید ترابع هب ای و ،ریسم رد عنام کی دوجو دناوتیم ،رزیل

 

 رورم و روبع لرتنک و یتینما ياهمتـسیـس ،دیلوت طخ ،هناخراک ،تعنـص ریظن یفلتخم دراوم رد یتینما راوید

 کیتوبور رد .دوـشیم هدافتـسا )دروخزاب( کبدیف لرتنک يانبم رب یتعنـص نویـساموتا رد نینچمه .دراد دربراک

 .دراد نوگانوگ فراصم تیلباق نیا ،زین

 

 يارب دوخ ياههدیا ات دهدیم امـش هب ار ناکما نیا  ''رزیل هلیـسو هب یتینما راوید تخاـس'' یـشزومآ هتـسب
 لرتنک ،یتینما ياهمتـسیـس ،دیلوت طخ ،هناخراک ،تعنـص ریظن تیعقوم و طیارـش ره رد ...و لرتنک ،تظافح

 ،نا درکلمع دوبهب و صقاون ندرک فرطرب اب و هتخاــس )هیلوا هنومن( پیاتوتورپ تروــص هب ار ...و 	رورم و روبع

 .دیزاسب ار دوخ رظن دروم متسیس

 

 ،نایوجـشناد ،نازومآ شناد اب طابترا یتالوـصحم نینچ تخاـس زا فده .درادن ینـس تیدودحم لوـصحم نیا

 فده نینچمه .دـشابیم ،دنتـسه رون ملع اب طبترم يوحن هب هک یلغاـشم رد نیلغاـش و اهنیـسنکت ،ناملعم

 نمـض هک دنتـسه لیام و دنراد ار هنیمز نیا رد دوخ شناد شرتـسگ هب لیامت هک تـسا یناـسک هیلک اب طابترا

 انـشآ ملع نیا ياهدربراک و تاراکتبا و اه هدیا اب ،یملع لوـصا تخانـش و هطوبرم میهافم اب رتـشیب ییانـشآ

 .دننزب کحم ار هصرع نیا رد تباقر هب دورو يارب ار دوخ تردق هلیسونیدب و دنوش

 

  



 هعطق یفرعم

 
 :هعومجم نیا تاعطق ياههیاپ

 
 

 نیا راـک زیم يور رب ار اـهنآ ناوتیم یتحار هـب و دـنـــشاـبیم اـبرنهآ ياراد ،تاـعطق یماـمت ياـههـیاـپ

 یتناراگ زا هدافتـــسا يارب .درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف حوطـــس ،هعومجم

 .تسا یمازلا تاعطق نیا زا هدافتسا تاظحالم تیاعر ،تالوصحم

 

 هدافتسا تاظحالم
 

o دییامرف تقد ياهظحالم هنوگره نتشاد تروص رد .دنتسه ابرنهآ ياراد تاعطق ياههیاپ.  

o ترواجم رد هجو چیه هب ،اهابرنهآ عون نیا دیدــش یــسیطانغم نادیم و الاب تردق تلع هب 
 هـنوگنیا هـب يدـج هـمدـــص ثـعاـب اریز دـیهدـن رارق لـیاـبوم دـنناـم یکینورتکلا ياـه هاـگتـــسد

 .دش دهاوخ اههاگتسد

o ثعاب ات دریگن رارق ناـشنیب تـسد تـشگنا دوـش تقد ،مه هب ابرنهآ ددع ود ندینابـسچ ماگنه 

 .دوشن یتسوپ بیسآ و تحارج

o دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار تاعطق. 

o دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب. 
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 هعطق یفرعم
 

 :راک زیم

 
 

 و دور رتالاب ناتراک تقد و دیوـش رتکیدزن ياهفرح راک هب ،رزیل و یکیتپا تاعطق اب راک رد هکنآ يارب

 نآ يور تاعطق هک دیــشاب هتــشاد یکیتپا هچزیم کی دیاب دینک ادیپ ار ققحم کی رتیعقاو لکــش

 .دنوش بصن

o ياراد هک هعومجم نیا تاعطق ات دــشابیم ریگابرنهآ تیــصاخ ياراد دوجوم یکیتپا هچزیم 
 .دنریگ رارق شاعترا نودب نآ حطس يور دنتسه ابرنهآ

o تاـعطق ياـیاوز و تـیعقوم قیقد يریگهزادـنا يارب هـلاـقن و یجنرطـــش حرط لـماـــش راـک زیم 

  .دشابیم

o ار دراد مزال يریگهزادـنا يارب هـک یطوطخ راـکزیم يور ،درب تـیاو کـیژاـم اـب دـناوتیم ربراـک 

 .دنک كاپ یتحار هب و دیامن مسر

o تسا هدش بصن هبعج برد يور رب راک زیم 
 

 هدافتسا تاظحالم

 

o دسرن بیسآ زیم هب ،ندش ادج ماگنه ات دیرادرب یکیتپا هچزیم يور زا ار تاعطق یمارآ هب. 

 

 .دوشیم هدافتسا هعطق نیا زا هک ییاهشیامزآ هنومن

 

o دوشیم شیامزآ تیفیک دوبهب ثعاب و دنربیم هرهب هچزیم نیا زا اهشیامزآ یمامت ابیرقت. 
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 هعطق یفرعم
 

 هدنرادگن هیاپ و زمرق رزیل

 
 

 ياهرزیل .دریگیم رارق هدافتـــسا دروم یکیتپا ياهشیامزآ يرایـــسب رد هک تـــسا يرون عبنم رزیل

 .تسا هتفرگ رارق مومع رایتخا رد هک تسا ییاهرزیل هلمج نآ زا رتنیوپ رزیل و دناهدش دیلوت یعونتم

 

o ندید يارب یفاک رون اب و رطخ مک دیاب دوـشیم هیـصوت یمومع ياهشیامزآ يارب هک يرزیل 

 .دشابیم رتمونان 638 جوم لوط اب و يدوید عون زا دوجوم رزیل .دشاب رزیل هکیراب

o دوش داجیا هکیراب رد يرتهب لرتنک ات تسا ندرک ادج و میظنت لباق رزیل نیا یسدع. 

o  	بـصن بـسانم هیاپ يور دیاب دوـش لیدبت یهاگـشیامزآ هلیـسو کی هب هکنآ يارب يدوید رزیل 

 تـیلباـق هـک تـــسا هـتفرگ رارق ،تـیعقوم ندرک تـباـث يارب ياهـیاـپ يور رب دوجوم رزیل .ددرگ

 .دهدیم رزیل هب زین ار عافترا میظنت

o هیذغت رادم ای يرتاب هب بــصن يارب یگالپ هب زهجم اما تــسا يرتاب و هیذغت نودب رزیل نیا 

 .دشابیم رگید

o هدنرادهگن هیاپ	هعومجم نیا راک زیم يور ار نآ ناوتیم هک تــسا ییابرنهآ هیاپ ياراد رزیل، 

 ،هجرد 360 ات ،قفا تهج رد و درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف حوطس

 .دناخرچ ار نآ

 

 هدافتسا تاظحالم
 

o رزیل نیا يریگراکب رد .دناــسرب بیــسآ مــشچ هب دناوتیم رزیل عون نیا شبات هب ندرک هاگن 

 .دیتسه انشآ	رزیل ینمیا لوصا اب هک دیوش نئمطم و دییامن تقد

o تسا یمازلا لیذ تاکن تیاعر مشچ هب وترپ دروخرب زا نتساک روظنم هب: 

 ناکما دح ات رزیل وترپ ندرک دودحم *

 اهنیشام و دارفا رورم و روبع لحم نییعت *



 مشچ حطس زا رتالاب ،تیلاعف ماگنه رد رزیل وترپ ریسم تیاده *

 ياـهباـتزاـب فذـح – دـننکیم محازم ياـهباـتزاـب داـجیا هـک یقارب لـیاـــسو فذـح *
 وترپ يرورضریغ

 

 .دوشیم هدافتسا هعطق نیا زا هک ییاهشیامزآ هنومن
 

o نآ هکیراب يدنمتهج رطاخ هب رزیل زا یکیتپا ياهشیامزآ يرایسب رد	دوشیم هدافتسا. 

 :زا دنترابع اهشیامزآ نیا زا یخرب

 ؟دنک فرحنم  ار رون دناوت یم ردقچ روشنم کی *

 )روشنم رد رون فارحنا ناوت هبساحم(

 رزیل رون گنر *

 )رزیل رون یمافکت(

 ؟دینیبب ار تام پمال لخاد تنمالیف دیناوتیم ایآ *

 )رزیل طسوت تام پمال تنمالیف هدهاشم(

 ؟دنکیم راک روطچ دیورالوپ کنیع *

 )رتسورب هیواز نتفای و حطس زا هدیباتزاب رون شبطق یسررب(

 ؟تسا هدیبطق رون نیا ایآ *

 )یجنس شبطق-رگشبطق هلیسو هب رون شبطق عون نییعت و یسررب(

 ؟تخاس لوقاش رزیل اب ناوتیم روطچ *

 )يرزیل لوقاش(

 !دیوشن قاتا نیا دراو افطل *

 )رزیل هکیراب هلیسو هب یتینما راوید تخاس(

 ؟دهدیم خر ياهدیدپ هچ ،مه يور رب هشیش هکت ود ندرشف اب *

 )نوتوین ياههقلح هبرجت(

 ؟دنتسه دیفس اهربا و یبآ نامسآ ارچ *

 )رزیل رون راشتنا ریسم هدهاشم و یگدنکارپ یسررب(

 رزیل نزوسوس ياههکل *

 )يرزیل ياههسیپ(

 



 ؟دهد رییغت ار رون شبطق دناوت یم مه رکش *

 )يروبع رون شبطق ياتسار رییغت يریگهزادنا اب تاعیام تظلغ یسررب(

 ؟دراد یقیقد زرم ،مسج کی زا رون هیاس ایآ *

 )هبل زا رون شارپ(

  ؟دوشیم هدید ،بآ زا رپ ناویل يور رب ام تشگنا شقن ارچ *

 )یلک شباتاب و دح هیواز(

 ؟دنوشیم هدناوخ اهدکراب هنوگچ *

 )یکیتپا تاودا هلیسو هب رنکسا کی تخاس و ردیر دکراب هداس شیامن(

 ؟تسا صلاخ بآ نیا ایآ *

 )رتسورب هیراز زا هدافتسا اب طیحم تسکش بیرض ندروآ تسد هب(

 ؟دینیبب ار ناتفارطا طیحم شاعترا دیناوتیم هنوگچ *

 حطــس زا رزیل باتزاب هدهاــشم اب طیحم شاعترا يریگهزادنا و یــسررب(

 )عیام

 !دیزاسب يرزیل رتم کی *

 )یسدنه شور هب رزیل زا هدافتسا اب هلصاف يریگهزادنا(

 ؟دراد ییاهیگژیو هچ رتنیوپ رزیل *

 )يدوید رزیل اب ییانشآ( 

 ؟تفرگ هزادنا ار شارپ يروت ياهرایش هلصاف ناوت یم هنوگچ *

 )شارپ يروت ماگ يریگهزادنا (

 ؟دنکیم تسرد شتآ دیشروخ رون اب ياهلصاف هچ رد امش نیبهرذ *

 )ارگمه یسدع ینوناک هلصاف يریگهزادنا(

 ؟درک ریوصت ار پوت تکرح ریسم ناوتیم هنوگچ *

 )روتالیسا زا هدافتسا اب پوکسوبورتسا ناونع هب رزیل رون زا هدافتسا (

 .دینیبب طخ کی تروص هب ،هطقن ياج هب ار رزیل وترپ *

 )ياهناوتسا یسدع کمک هب يرون طخ داجیا(

 ؟تسا هدیخرچ ردقچ هنیآ نیا *

 )یسدنه کیتپا و رزیل زا هدافتسا اب کچوک يایاوز يریگهزادنا(

 

 ؟دراد يروت کی شارپ حرط رب يریثات هچ بآ *



 )شارپ زا هدافتسا اب تسکش بیرپ يریگهزادنا -رون تسکش و شارپ (

 ؟تسا رتنیریش ناویل مادک بآ *

 )تسکش هیواز يریگهزادنا اب عیام تسکش بیرض هبساحم(

 !دینک مخ دیتساوخ ردقچره ار رون راشتنا ریسم *

 )يرون ربیف و اهربجوم رد رون راشتنا -یلک شباتزاب(

 ؟دوشیم مه هدیمخ رون ایآ *

 )تسکش رد رون يانحنا و یجیردت تسکش بیرض(

 ؟تسین حضاو دنزاسیم اهیسدع یخرب هک يریواصت ارچ *

 )یسدع نوناک تیعقوم رییغت و يورک یهاریبا یسررب(

 !دزاسب نامک نیگنر دناوتیم مه توبکنع *

 )شارپ يروت زا شارپ یسررب و ییامن فیط(

 ؟دوشیمن در هشیش زا رون نیا ارچ *

 )فلتخم ياه طیحم زا رون روبع(
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 هعطق یفرعم
 

 :هدنرادهگن هیاپ و زاسراکشآ

 
 

 ياهطیحم زا روبع زا سپ رون اهدربراک بلغا رد .دـشابیم یکینوتوف مهم تاعطق زا یکی زاـسراکـشآ

 .درک یبایزرا ار تارییغت ناوتب ات دوش يزاسراکشآ دیاب تارییغت زا سپ ای فلتخم

 

o تسا لسوتوف هنومن کی دوجوم زاسراکشآ. 

o نیدب .دوـش رقتـسم ياهیاپ يور زاـسراکـشآ دیاب هدـش تبث ياههداد زا نانیمطا لوـصح يارب 
 .تسا هتفرگ رارق عافترا میظنت تیلباق اب ياهیاپ يور رب زاسراکشآ ،روظنم

o  دشابیم رزاب رادم ای رتمتلو هب لاصتا يارب گالپ کی هب زهجم زاسراکشآ نیا. 

o هدنرادهگن هیاپ	نیا راک زیم يور ار نآ ناوتیم هک تــسا ییابرنهآ هیاپ ياراد زاــسراکــشآ 
 ات ،قفا تهج رد و درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف حوطــس ،لوــصحم

 .دناخرچ ار نآ ،هجرد 360

 

 هدافتسا تاظحالم
 

o دینک يراددوخ نآ هب دیدش رون ندنابات زا و دشابیم رون هب ساسح زاسراکشآ. 

o زاـسراکـشآ هب محازم ياهرون دورو زا دیاب ،رظن دروم لانگیـس يزاـسراکـشآ زا نانیمطا يارب 
  .درک يریگولج

 

 .دوشیم هدافتسا هعطق نیا زا هک ییاهشیامزآ هنومن
 

o دکراب ،يرون تارباخم ،ریگدزد ،دیلوت طخ ،هدنرامـش ،يرون ياهرگـسح لیبق زا ییاهشیامزآ 

 دنراد زاسراکشآ هب زاین رگید عونتم ياهشیامزآ و ردیر

  :زا دنترابع اهشیامزآ نیا زا یخرب



 ؟دنوشیم هدناوخ اهدکراب هنوگچ *

 )یکیتپا تاودا هلیسو هب رنکسا کی تخاس و ردیر دکراب هداس شیامن(

 ؟دینیبب ار ناتفارطا طیحم شاعترا دیناوتیم هنوگچ *

 )عیام حطس زا رزیل باتزاب هدهاشم اب طیحم شاعترا يریگهزادنا و یسررب(

 .دینیبب طخ کی تروص هب ،هطقن ياج هب ار رزیل وترپ *

 )ياهناوتسا یسدع کمک هب يرون طخ داجیا(

 !دیوشن قاتا نیا دراو افطل *

 )رزیل هکیراب هلیسو هب یتینما راوید تخاس(

 ؟تسا هدیبطق رون نیا ایآ *

 )یجنس شبطق-رگشبطق هلیسو هب رون شبطق عون نییعت و یسررب(

 ؟دنوشیم هدید کیرات مه يور فافش هرجنپ ود ارچ *

 )رگشبطق ود زا یجورخ رون تدش هدهاشم(

 ؟دینیبب ار تام پمال لخاد تنمالیف دیناوتیم ایآ *

 )رزیل طسوت تام پمال تنمالیف هدهاشم(
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 هعطق یفرعم
 

 :رزاب رادم

 
 

 اجنیا رد .دنک لاعف لرتنک يارب ار یفلتخم ياهرادم تـسا نکمم دوـشیم يزاـسراکـشآ رون هک یتقو

 رادم نیا .تـــسا هدـــش هدافتـــسا کچوک يوگدنلب ای رزاب کی کیرحت يارب یکینورتکلا رادم کی زا

 رون هک یماگنه ای دباتیم زاـسراکـشآ هب رون هک یماگنه هک تـسا هدـش یحارط ياهنوگ هب یکینورتکلا

 عالطا هب ار تیعـضو رییغت نیا و دنزب یقوب ات دناـسریم رزاب هب یلانگیـس ،دوـشیم عطق زاـسراکـشآ زا

 .دناسرب

o زاسراکشآ يور رون ندنابات اب رزاب ندرک لاعف )1 :دشابیم هتلاح ود دوجوم رزاب رادم 

 زاسراکشآ يور زا رون عطق اب رزاب ندرک لاعف )2 

o دنک راک یکیرتکلا بسانم هیذغت اب دیاب ،رگید یکینورتکلا رادم ره دننام رادم نیا. 

o حوطــس ،لوــصحم نیا راک زیم يور ار نآ ناوتیم هک تــسا ییابرنهآ هیاپ ياراد هعطق نیا 

 .درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف

 

 هدافتسا تاظحالم

 

o دیشاب یکیرتکلا ياهلاصتا بقارم. 

 

 .دوشیم هدافتسا هعطق نیا زا هک ییاهشیامزآ هنومن

 

o رادم نیا زا ،دــشابیم رون لــصو و عطق رادــشه ای و ندرک تبث هب زاین هک ییاهشیامزآ رد 

 ناوتیم رادم نیا زا يرون هرا ای دیلوت طخ ای ریگدزد کی رادم رد الثم .دوـــشیم هدافتـــسا

 .درک هدافتسا

 :زا دنترابع اهشیامزآ نیا زا یخرب

 



 ؟دنوشیم هدناوخ اهدکراب هنوگچ *

 )یکیتپا تاودا هلیسو هب رنکسا کی تخاس و ردیر دکراب هداس شیامن(

 

 !دیوشن قاتا نیا دراو افطل *

 )رزیل هکیراب هلیسو هب یتینما راوید تخاس(
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 هعطق یفرعم

 
 :تباث هنیآ

 
 

 ،تخت هنیآ رب رون		شبات رد		.میراد راکورس نآ اب همه هک تسا یکیتپا تاعطق نیرتهداس زا یکی هنیآ
 هنیآ حطـس رب دومع یـضرف طخ اب ار یناـسکی يایاوز شباتزاب و شبات ياهوترپ ،باتزاب نوناق اب قباطم

 فرحنم دوخ ریـسم زا ،دوـش هدیبات تخت هنیآ رب لیام تروـص هب يوترپ هک یتروـص رد اذل .دنزاـسیم

 ندرک فرحنم ،اهشیامزآ رد هنیآ یلصا هفیظو	ساـسا نیا رب .دوـش یم هدیباتزاب هیواز نامه اب و هدـش

 هتشاد تقد .دوب دهاوخ امش لرتنک رد ،ریسم رییغت نیا ،هنیآ هیواز رییغت اب هک تسا رون راشتنا ریسم

 رگا الثم .دوـشیم فرحنم هیواز نآ ربارب ود هزادنا هب رون ،هنیآ هیواز رد شخرچ ره يازا هب هک دیـشاب

 .دخرچیم هجرد 90 نآ هب هدیبات رون ،میناخرچب هجرد 45 ار هنیآ

 

o رتمیلیم 20 رطق هب یلومعم تخت هنیآ ،دوجوم هنیآ		دشابیم رتمیلیم 1 تماخض و.  

o یهاگـشیامزآ ياهدربراک يارب ،حطـس زا یفاـضا باتزاب هک دنکیم کمک هنیآ مک تماخـض 

 .دنکن داجیا تمحازم یمومع

o  فاطعنا تیلباق هک تــسا هدــش لــصتم هیاپ یتــشپ هحفــص هب ریمخ عون کی اب هنیآ نیا 

 .دینک هدافتسا نآ زا دیناوتیم هنیآ هیواز قیقد اتبسن میظنت يارب اذل	دراد

o هدـنرادـهگن		لوـــصحم نیا راـک زیم يور ار نآ ناوتیم هـک تـــسا ییاـبرنهآ هـیاـپ ياراد هـنیآ، 

 ،هجرد 360 ات ،قفا تهج رد و درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف حوطس

 .دناخرچ ار نآ

 

 هدافتسا تاظحالم

 

o دینک سمل لامتسد اب ار نآ تسا رتهب هنیآ میظنت ماگنه. 

o دشابن امش مشچ هجوتم رزیل باتزاب دیشاب بقارم هنیآ يور رزیل شبات ماگنه. 

o دینک زیمت مرن لامتسد اب ار هنیآ. 



 .دوشیم هدافتسا هعطق نیا زا هک ییاهشیامزآ هنومن

 

o ییاهشیامزآ رگید و ،رون یهد تهج ،یجنـس هلـصاف ،یجنـس لخادت لیبق زا ییاهشیامزآ 

 .دنربیم هرهب هعطق نیا زا تسا رزیل رون تهج لرتنک ای و رییغت هب زاین نآ رد هک

 :زا دنترابع اهشیامزآ نیا زا یخرب

 ؟تسا هدیخرچ ردقچ هنیآ نیا *

 )یسدنه کیتپا و رزیل زا هدافتسا اب کچوک يایاوز يریگهزادنا(

 ؟دنکیم تسرد شتآ دیشروخ رون اب ياهلصاف هچ رد امش نیبهرذ *

 )ارگمه یسدع ینوناک هلصاف يریگهزادنا(

 !دیزاسب يرزیل رتم کی *

 )یسدنه شور هب رزیل زا هدافتسا اب هلصاف يریگهزادنا(

 ؟دینیبب ار ناتفارطا طیحم شاعترا دیناوتیم هنوگچ *

 )عیام حطس زا رزیل باتزاب هدهاشم اب طیحم شاعترا يریگهزادنا و یسررب(

 !دیوشن قاتا نیا دراو افطل *

 )رزیل هکیراب هلیسو هب یتینما راوید تخاس(
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 هعطق یفرعم

 
 :يرتاب ياج

 
 

 نیمــضت ار يدورو ندوب وــسکی يرتاب .تــسا يرتاب هب زاین تاعطق یخرب زاین دروم قرب نیمات يارب

 يرتاب .دراد ار یجیردت ژاتلو تفا لکشم یلو دهدیم نانیمطا قرب ناسون مدع زا روطنیمه و دنکیم

 یحارط هدننکفرـصم رادم اب بـسانتم یلاـصتا اب نآ یجورخ و دریگ رارق ياهدنرادهگن رد تـسا رتهب

 .دشاب لصو و عطق نودب و تسرد لاصتا ات دوش

 

o دشابیم نآ یجورخ رد ،رادم هب لاصتا گالپ ود ياراد دوجوم يرتاب ياج. 

o یملق يرتاـب ددـع ود اـب يرتاـب ياـج نیا )AA( 1.5 دـیلک ياراد و دوـــشیم يزادـناهار تـلو 

on/off دشابیم. 

o حوطــس ،لوــصحم نیا راک زیم يور ار نآ ناوتیم هک تــسا ییابرنهآ هیاپ ياراد هعطق نیا 

 .درک تباث درب تیاو لثم يدومع یتح ای و یقفا يزلف

 

 هدافتسا تاظحالم

 

o دیهدن رارق دح زا شیب يامرگ و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار هعطق. 

o دینزن هبرض نآ هب و دیرواین راشف هعطق هب. 

o دریگن رارق مرگ و بوطرم ياج رد هعطق. 

o 	دینک تقد ياهظحالم هنوگره نتشاد تروص رد تسا ابرنهآ ياراد هعطق هک اجنآ زا. 

  



 .دوشیم هدافتسا هعطق نیا زا هک ییاهشیامزآ هنومن

 

o رد ابیرقت و دوـشیم هدافتـسا تاعطق رگید و زاـسراکـشآ ،روتوم ،رزیل يزادنا هار يارب يرتاب زا 
 .دراد دربراک اهشیامزآ یمامت
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 هعطق یفرعم
 

 :روتپادآ

 
 

 و اهروتوم و اهرادم لثم دنراد یکیرتکلا نایرج هب زاین هک یلیاــسو زا هدافتــسا يارب الومعم دنچره

 کی زا هدافتـسا یهاگ یلو ،تـسا رتهب ناـسون مدع تلع هب يرتاب زا هدافتـسا هریغ و رون عبنم و رزیل

 هک تـسا ياهلیـسو روتپادآ .دراذگیم رایتخا رد ار يرتـشیب تاناکما يرهـش قرب هب نآ لـصو و روتپادآ

 .دنکیم لیدبت وسکی زاین دروم ژاتلو هب ار رهش بوانتم تلو 220 قرب

 

o ناـیرج و ژاـتلو نیا .دـنکیم لـیدـبت رپمآ 2 ناـیرج اـب تـلو 5 هـب ار رهـــش قرب دوجوم روتپادآ 

 .تسا بسانم رضاح هعومجم یکینورتکلا و یکیرتکلا ياهراک بلغا يارب

 

 هدافتسا تاظحالم

 

o نآ زا هدافتـسا رد ار یمومع ینمیا تاکن دیاب دوـشیم لـصو رهـش قرب هب روتپادآ هک اجنآ زا 

 .درک تیاعر

o مزاول هیقب هب یبیـسآ هعطق رد لاکـشا دوجو تروـص رد ات دوـش کچ یجورخ ژاتلو تـسا رتهب 

 .دنزن هدننک فرصم

 

 .دوشیم هدافتسا هعطق نیا زا هک ییاهشیامزآ هنومن

 

o تــسا تاعطق رگید و اهرادم ،رزیل ،اهروتوم ،رون عبنم لثم یتاعطق يارب هیذغت عبنم روتپادآ 

 .دوشیم هدافتسا ،دنراد ار تاعطق نیا هک ییاهشیامزآ زا يرایسب رد و
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 هعطق یفرعم
 

 :طبار میس

 
 

 طبار میـــس هـب زاـین یهاـگ یکینورتکلا و یکیرتکلا تاـعطق و اـهرادـم و هـیذـغت عباـنم نیب طاـبترا يارب

 .تسا

o دشاب ناوخمه تاعطق هیقب اب هک تسا هدش یحارط ياهنوگ هب دوجوم طبار میس. 

 

 هدافتسا تاظحالم

 

o دیاین راشف میس و هعطق هب دیشاب بقارم طبار میس گالپ ندرک هتسب و زاب ماگنه. 

 

 .دوشیم هدافتسا هعطق نیا زا هک ییاهشیامزآ هنومن

 

o هیذغت عبانم و یکینورتکلا و یکیرتکلا فلتخم تاعطق طابترا يارب طبار میـــس زا	هدافتـــسا 
 .دراد دربراک ،دنراد ار تاعطق نیا هک ییاهشیامزآ زا يرایسب رد و دوشیم
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