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 یتنرتنیا رازاب ناکم اب هدش تیحالص دیئات ناگدننک نیمات یراکمه دادرارق

 "هدنشورف" ناونعهب  )www.cheegel.com(1 لِگیچ
 :دادرارق نیفرط  )1 هدام

 هرامش هب "ایوپ هشیمه" هدشتبث یراجت ماناب )صاخ یماهس( نایوپ هنازرف کیپ تکرش نیب ءاضما خیرات زا دادرارق نیا
 هنازرف مناخ یگدنیامن هب 411355843867 یداصتقا دک و 10530391376 یّلم هسانش ،27038 تبث
 ،زاریش سردآ هب ،دوشیم هدناوخ »لِگیچ کلام« دادرارق نیا رد هک )لماع ریدم و هریدم تایه سیئر( ،دنمشناد
 ات 6103 یاههرامش ،عماج نامتخاس ،سراف یروانف و ملع کراپ ،یروانف نابایخ ،نیرآ کرهش ،یباسح رتکد راولب

 وسکی زا ،crm@cheegel.com لیمیا ،07136359364 سامت هرامش 7197687811 یتسپ دک 6106
-------- بسک هناورپ هرامش /تبث هرامش هب ---------------هاگشورف /ینواعت /هسسوم /تکرش
 یگدنیامن هب ---------------یداصتقا دک و ---------------یّلم هسانش -------

------- سامت هرامش اب ---------------یّلم دک هدنراد ---------------مناخ /یاقآ
-------------- سردآ هب ،دوشیم هدیمان »مود فرط ای و هدنشورف« دادرارق نیا رد هک --------
 ----------------یتسپدک -----------------------------------
 زا -------------------------------لیمیا --------------- سامت هرامش
 .دیسر ءاضما هب ،ناریا یمالسا یروهمج روشک نیناوق قبط و ریز طیارش قبط ،رگید یوس
 
  

 
1 Cheegel marketpalce 
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 :دادرارق عوضوم )2 هدام
 هئارا و شیامن قیرط زا هدنشورف یاهالاک هدمع و درُخ یللملانیب و یلخاد شورف یارب یبایرازاب هب لِگیچ کلام مادقا

 www.cheegel.com یناشن هب لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم یللملانیب تیاسبو رد تالوصحم
 یارب لِگیچ نیناوق ،1 هرامش تسویپ )یجراخ تراجت( یجراخ شورف و یلخاد شورف فیراعت  :1 هرصبت

 .تسا هدشهداد حرش هیلوا فیراعت لصف -ناگدنشورف
 :دادرارق غلبم تخادرپ طیارش و هبساحم هوحن )3 هدام
 :تسا ریز دراوم رب لمتشم لِگیچ کلام همحزلاقح
 رد 2 لِگیچ تامدخ حطس ،تیوضع قح نیا نازیم .لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم رد هنالاس تیوضع قح  1  - 3

 لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،2 هرامش تسویپ رد نآ تفایرد طیارش و تامدخ هئارا فلتخم یاهلدم
 نوناق لومشم لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم رد هنالاس تیوضع قح غلبم .تسا هدشهداد حرش هنالاس تیوضع قح
 .ددرگیم تفایرد و روظنم هنالاس کارتشا قح غلبم تفایرد نامز رد هک تسا هدوزفاشزرا رب تایلام

 /یلایر تمیق زا نیعم یدصرد یزرا /یلایر لداعم نآ تخادرپ طیارش هک هدنشورف یالاک شورف همحزلاقح  2  - 3
 تسویپ رد ،اهالاک زا هورگ ره همحزلاقح دصرد .تسه لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم تیاس رد الاک نامه یزرا

 .تسا هدشهداد حرش اهالاک زا هورگ ره همحزلاقح دصرد لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،3 هرامش
 نآ غلبم هک تسا هدوزفاشزرا رب تایلام نوناق لومشم لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم رد شورف همحزلاقح غلبم
 .ددرگیم تفایرد هدنشورف زا و هفاضا اهباسحتروصهب

 نیب هرکاذم زا سپ و تسا صخشمان تمیق هک هدمع شورف طیارش رد هدنشورف یالاک شورف همحزلاقح  3  - 3
 لِگیچ نیب ییاهن قفاوت زا سپ دادرارق و هرکاذم ره رد دروم هب دروم ،ددرگیم ییاهن هدنشورف و رادیرخ ،لِگیچ
 .ددرگیم نییعت هدنشورف و

 ای هدشهداد تدوع تاشرافس زاریغهب( ار هتفر شورف تالوصحم یاهب ،هناهام تروصهب لِگیچ کلام   4  - 3
 غلابم و اههنیزه ریاس و همحزلاقح رسک زا سپ ،هدرک تفایرد یرتشم زا هک )یسررب و تیاکش دروم تاشرافس
 تخادرپ هدنشورف هب هبساحم زا سپ یراک هتفه کی یط و یکناب هلاوح یط ای ًادقن ،دادرارق رد هدشرکذ
 روظنم .تسا یسمش هامره نایاپ زا سپ یراک زور نیمجنپ ،هبساحم دنیارف زاغآ تسا رکذنایاش .دومن دهاوخ
 .تسا 17 یلا 8 تعاس زا ،ناریا .ا.ج یمسر تالیطعت و هعمج یانثتساهب ،هتفه زورره ،یراک زور زا
 لِگیچ نیناوق ،8 هرامش تسویپ رد هدنشورف اب باسحهیوست و اهتخادرپ تیریدم اب طبترم نیناوق  :2 هرصبت

 .تسا هدشهداد حرش ناگدنشورف هب اهتخادرپ تیریدم لصف - ناگدنشورف یارب
 یتنرتنیا رازاب ناکم تیاسبو یور رب هدنشورف طسوت هدشهئارا یاهتمیق هیلک هک تسا ضورفم   :3 هرصبت

 نآ غلبم هک )الاک تیفاعم مدع تروص رد( هدوب هدوزفاشزرا رب تایلام لماش و عوطقم تروصهب ،لِگیچ
 رب تایلام لابق رد یتیلوئسم هنوگچیه لِگیچ کلام تسا یهیدب .ددرگیم تخادرپ ییاهن رادیرخ طسوت
 هدوزفاشزرا رب تایلام تخادرپ و تبث لوئسم ًامیقتسم هدنشورف و هتشادن هتفر شورف یالاک هدوزفاشزرا

 .تسا روشک یتایلام روما نامزاس هب هتفر شورف یالاک
 رد دروم نیا .دریگیمن قلعت هدوزفاشزرا رب تایلام ،تسا ناریا زا جراخ ییاهن رادیرخ هک ییاهالاک هب   :4 هرصبت

 یتنرتنیا رازاب ناکم رد شرافس کی ماحنا تیریدم لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،5 هرامش تسویپ
 .تسا هدشهداد حرش لِگیچ
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 یتنرتنیا رازاب ناکم یور یکینورتکلا تروصهب هراومه لِگیچ یاههمحزلاقح هب طوبرم باسحتروص   :5 هرصبت

 رودص لباق یاهرود تروصهب ،هدنشورف تساوخرد تروص رد و دراد دوجو هدنشورف لیافورپ تمسق رد لِگیچ
 .تسا یکیزیف لیوحت و یپاچ و )رهُم اب( یمسر

 .تسا لِگیچ کلام هدهع رب نایرتشم زا نیالنآ درُخ تاشرافس یلایر /یزرا هجو تفایرد تیلوئسم   :6 هرصبت
 نآ طیارش و لِگیچ رتسب رب هدنشورف هب قلعتم )یجراخ یاهالاک( یناریا ریغ یاهالاک شورف نیناوق  :7 هرصبت

 )الاک گولاتاک( الاک تاعالطا تبث تیریدم لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،4 هرامش تسویپ رد
 .تسا هدشهداد حرش

 
 :دادرارق ندش رثوم طیارش و دادرارق دیدمت طیارش ،دادرارق تدم )4 هدام
 رد نینچمه و دراد رابتعا )یمیوقت زور 365( یسمش لاس کی تدم هب ندش رثوم نامز زا دادرارق نیا  1  - 4

 قفاوت طیارش نیرخآ و راکدوخ تروصهب نآ یاه هیقاحلا و دادرارق ،نیفرط یوس زا دادرارق خسف مدع تروص
 .ددرگیم دیدمت یسمش لاس کی تدم هب یسمش لاسره یاهتنا رد بوتکم هدش

 قح هدنشورف هک ینامز ات اما .تسا هدنشورف طسوت دادرارق ءاضما خیرات زا دادرارق عورش و ندش رثوم خیرات  2  - 4
 .تشاد دهاوخن ار شورف ًاعبط و هناماس رد الاک تاعالطا یراذگراب و تبث زوجم ،دیامنن تخادرپ ار تیوضع

 هفرط کی دادرارق ،دیامنن مادقا تیوضع قح تخادرپ تهج هدنشورف ،دادرارق دقع زا زور15 زا سپ هچنانچ  3  - 4
 .ددرگیم خسف ،لِگیچ کلام فرط زا

 
 :لِگیچ کلام تادهعت )5 هدام
 :تسا لیذ روما ماحنا هب دهعتم لِگیچ کلام دادرارق نیا دافم ساسا رب

 .تسا cheegel.com تیاسبو رهاظ و اضف باختنا و تیریدم هب فظوم لِگیچ کلام  1  - 5
 ناگدنشورف یمامت یاهالاک جیورت و یفرعم ،شیامن یارب ار دوخ یتنرتنیا تیاس زا یشخب لِگیچ کلام  2  - 5

 داجیا ،شیامن تاعفد ،شیامن شخب ،شیامن بیترت زا معا صوصخ نیا رد هطوبرم دعاوق هیلک .دهدیم صاصتخا
 لِگیچ نیناوق ،9 هرامش تسویپ رد لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم رد هدنشورف کی یاهالاک هژیو یتاغیلبت یاهرنب
 .تسا هدشهداد حرش ناگدنشورف رمتسم یدنبهبتر لصف -ناگدنشورف یارب

 یکینورتکلا یشزومآ یاهلیاف نداهن رارق رایتخا رد و هیهت قیرط زا ار مزال یاهشزومآ لِگیچ کلام  3  - 5
)power point, pdf, animation, ...( گولاتاک تبث تهج هدنشورف هب ینفلت و نیالنآ ینابیتشپ زین و 
 رد هک یتارییغت .داد دهاوخ هئارا شورف تمیق و اهنآ یدوجوم ،اهالاک تسیل یناسرزورهب ،اهالاک یفرعم
 یارب هظحلره رد تاشرافس تاصخشم نینچمه و ددرگیم داجیا الاک یدوجوم رادقم رد الاک شورف هجیتن
 هدهاشملباق ناشیا طسوت ،هدنشورف لنپ شخب رد لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم رد یکینورتکلا قیرط هب هدنشورف

 .دوب دهاوخ
 لنپ ،لِگیچ کلام تیاس رد الاک یاهب و یدوجوم تیریدم تهج هک ددرگیم دهعتم لِگیچ کلام  4  - 5

 .دیامن هئارا هدنشورف هب ار هطوبرم یاهشزومآ نینچمه و دهد رارق هدنشورف رایتخا رد ار یرازفامرن
 یارب ار الاک لِگیچ کلام ،دوش لاسرا ییاهن یرتشم یارب لِگیچ کلام قیرط زا الاک هک یطیارش رد  5  - 5

 .دیامنیم همیب ،یگدنراب و هبرض زا یشان یبارخ لیبق زا لمح تامدص زا تظفاحم
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 و لمح تامدخ فیرعت تهج یللملانیب و یلخاد لمح و یتسپ یاهتکرش هیلک اب یراکمه دادرارق دقع  6  - 5

 .تسا لِگیچ کلام هدهع رب یرتشم هب لاسرا
 لِگیچ کلام و لاسرا لِگیچ کلام یارب نیالنآ شرافس قیرط زا ار دوخ دیرخ تساوخرد ییاهن یرتشم  7  - 5

 شرافس کی رب ینبم هاتوک مایپ و دیامنیم زورهب هدنشورف لنپ رد کیتاموتا تروصهب ار یرتشم دیرخ یاضاقت
 .درادیم مالعا ناشیا یارب هدنشورف هب هدش عاجرا

 هدهع رب ،یجراخ و یلخاد درخ شرافس زا یشان یاهتفایرد تهج یللملانیب و یلخاد یزرا یاههاگرد نیمات  8  - 5
 .تسا لِگیچ کلام

 لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم یفرعم تهج یللملانیب و یلخاد هدرتسگ یبایرازاب یاهشیوپ و اهتیلاعف یارجا  9  - 5
 لِگیچ رتسب رب هدنشورف یاهالاک شورف نازیم شیازفا و دیدزاب نازیم شیازفا تهج روشک زا جراخ و لخاد رد
 .تسا نآ یدربهار یاکرش و لِگیچ کلام هدهع رب

 
 لیوحت ات هدنشورف هب یناسر عالطا هلحرم زا شرافس کی ماحنا هب طوبرم نیناوق و دعاوق ،اهشور هیلک  :8 هرصبت

 حرش شرافس کی ماحنا تیریدم لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،5 هرامش تسویپ رد یرتشم هب
 .تسا هدشهداد

 ،10 هرامش تسویپ رد لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم تاغیلبت و یبایرازاب دعاوق و یلک یشمطخ و لوصا  :9 هرصبت
 .تسا هدشهداد حرش تاغیلبت و یبایرازاب یشمطخ و لوصا لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق

 
 :هدنشورف تادهعت )6 هدام
 تسا لیذ روما ماحنا هب فظوم هدنشورف دادرارق نیا طیارش ساسا رب

 هلحرم ات هدنشورف هب شرافس یناسرعالطا هلحرم زا شرافس کی ماحنا هب طوبرم دعاوق و تامازلا تیاعر  1  - 6
 -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،5 هرامش تسویپ رد هحورطم دراوم اب قباطم لیوحت زا سپ و یرتشم هب لیوحت
 .تسا هدشرکذ تامازلا ماحنا هب دهعتم هدنشورف و تسا شرافس کی ماحنا تیریدم لصف

 جردنم یاهتمیق .تسا هدنشورف هدهع رب ،لِگیچ کلام تیاسبو رد الاک تمیق جرد و نییعت تیلوئسم  2  - 6
 زا معا( اههاگشورف ریاس رد دننامه یاهالاک تمیق اب ربارب لقادح و یتباقر تسیابیم ،لِگیچ هناماس یور رب
 .دشاب )یتنرتنیا ریغ ای و یتنرتنیا

 ناریا یمالسا یروهمج نیناوق قباطم یرتشم هب یلیوحت یاهالاک یمامت هک دیامنیم نیمضت هدنشورف  3  - 6
 و ملاس ،ون ،یتناراگ یاراد ،لصا اهالاک نینچمه .تسا هدیدرگ دراو روشک یمسر یدابم زا ای و هدشدیلوت
 اهیگژیو ریاس وشتسش و یرادهگن هوحن ،سنج ،هزادنا ،گنر ،تیفیک رظنزا هدشمالعا تافیصوت قباطم
 هب دهعتم هدنشورف ،دیآ دراو ییاهن یرتشم ای لِگیچ کلام هب یتراسخ طابترانیارد هچنانچ و دوب دهاوخ
 .دنراد تیعوضوم زین یراکمه دادرارق مامتا زا سپ دادرارق شخب نیا عوضوم تاراسخ .دوب دهاوخ ناربج

 تروص رد( یراجت – یتعنص تیکلام قوقح و درادن ضراعم و هدوب الاک کلام هک درادیم مالعا هدنشورف  4  - 6
 و قوقح نیا زا یرادربهرهب قح ای تسوا هب قلعتم ،یفرع و ینوناق قوقح ریاس و یونعم تیکلام ،)دوجو
 .تسا یراجت و یداصتقا تیلاعف هب زاجم ناریا.ا.ج نیناوق قباطم و دراد ار هطوبرم یاهالاک هضرع
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 لوصحم هضرع ای دیلوت فقوت ،الاک یاهب عون رد رییغت هنوگره لامعا تروص رد هک تسا دهعتم هدنشورف  5  - 6
 لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم رد ار الاک تاعالطا تقو عرسا رد نارادیرخ ریاس هب هدشهئارا یاهفیفخت نینچمه و
 هدهع رب ،ییاهن یرتشم و لِگیچ کلام هب هدراو یاهتراسخ هیلک تیلوئسم تروص نیا ریغ رد .دیامن زورهب
 تبث تیریدم لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،4 هرامش تسویپ رد لیصفتهب دراوم نیا .تسا هدنشورف
 .تسا هدشهداد حرش )الاک گولاتاک(الاک تاعالطا

 کلام .تسا هدنشورف هدهع رب ،لِگیچ کلام تیاس رد اهنآ جرد و تالوصحم تاعالطا دیلوت تیلوئسم  6  - 6
 مادقا تیاس رد هدنشورف تالوصحم تاعالطا جرد و تخاس هب تبسن ،صخشم یغلبم تفایرد لابق رد لِگیچ
 نیناوق ،2 هرامش تسویپ رد لِگیچ کلام راکو بسک میت طسوت الاک تاعالطا تبث طیارش و اههنیزه .دیامنیم
 .تسا هدشجرد هنالاس تیوضع قح لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ

 ،شایدربهار یاکرش و لِگیچ کلام یاهرابنا رد هدنشورف یاهالاک یناما یرادهگن هب قفاوت تروص رد  7  - 6
 .دش دهاوخ اضما هناگادج تسویپ / هیقاحلا رد قفاوت تایئزج و تادهعت

 لرتنک ماحنا هب تبسن لِگیچ کلام و تسا هدنشورف هدهع رب تیفیک لرتنک روما یمامت ماحنا تیلوئسم  8  - 6
 رب ینبم نایرتشم یوس زا اعدا هنوگره زورب تروص رد اهنت .درک دهاوخن مادقا هدنشورف یلاسرا یاهالاک تیفیک
 ،)الاک یاهیگژیو ریاس و گنر زا معا( هدشتبث شرافس اب نآ قباطت مدع ای و الاک ندوب صقان ای و بویعم
 مزال تامادقا ،لِگیچ کلام یسانشراک رظن یانبم رب .دومن دهاوخ مادقا عوضوم یسررب هب تبسن لِگیچ کلام
 .تفریذپ دهاوخ تروص هدنشورف یوس زا یرتشم هب شرافس غلبم تدوع ای و الاک ضیوعت زا معا

 نیبطاخم و نایرتشم بذج روظنم هب لِگیچ یتاغیلبت یاهشیوپ یرازگرب اب بسانتم تسا دهعتم هدنشورف  9  - 6
 ییالاک دبس یحارط ،زیاوج یادها دننام ییاهدادخر یرازگرب و فلتخم ینامز یاههزاب رد فیفخت لامعا هب تبسن
 هدنشورف یراجت قوقح هکیوحنهب اهمادقا ریاس و دمآردمک راشقا هژیو ییالاک یاهدبس یحارط ،هژیو فیفخت اب
 نیبطاخم بذج فدهاب زین لِگیچ رتسب رب و تسا تراجت هزوح رد فرُع کی شور نیا .دیامن مادقا ددرگ نیمات زین
 .دریذپیم ماحنا ناشیا دامتعا نسُح زا ینادردق و رادافو نایرتشم یرادهگن و

 زا سپ تامدخ ای نیمضت ،رگید قیرط ره هب ای دشاب زین هدننکدیلوت دوخ هدنشورف هکیتروصرد   10  - 6
 هک دیامن ذاختا یبیترت لِگیچ هناماس قیرط زا شورف ماگنه رد تسا فظوم دشاب شدوخ هدهع هب زین الاک شورف

 رکذلاقوف تامدخ ًاروف دیرخ زا سپ و دوش انشآ الاک شورف زا سپ تامدخ و نیمضت طیارش اب ًالماک رادیرخ
 .ددرگ یراج

 هدنشورف دوخ و دیامن صخشم ییاهن رادیرخ یارب ار الاک نیمأت قیقد تدم تسا فظوم هدنشورف  11  - 6
 .4 هرامش تسویپ رد گولاتاک تبث نیزاوم اب قباطم .تسا ینامز دهعت یارجا نماض زین

 .دشاب لوبقلباق نایرتشم هب نآ لیوحت نامز زا زور 15 ات الاک تدوع دنیامنیم قفاوت نیفرط   12  - 6
 ،6 هرامش تسویپ رد الاک تدوع نیناوق و طیارش .دیامنیم دهعت ار الاک ضیوعت ای و الاک ندرک عوجرم هدنشورف
 .تسا هدیدرگ حیرشت،شرافس ندومن عوجرم و تدوع تیریدم لصف

 رییغت ای الاک ندوب دوجوم مدع دننام یدراوم و دیامن زورهب ًابترم ار شیالاک تاعالطا دیاب هدنشورف  13  - 6
 اب تروشم یط رگم دبای رییغت شرافس رد دیابن ًاتدعاق تسا هدنشورف تادهعت هب طوبرم هک یدراوم و تمیق
 یتآ یاهیراکمه و هدنشورف یبایزرا رد ،دیامن لسنک ار تساوخرد و دریذپن ار تارییغت یرتشم هچنانچ و یرتشم
 .تشاذگ دهاوخ بولطمان ریثأت
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 هکیوحنهب لِگیچ اب طبار ناونعهب ار هدربمان تارفن ،ریز لودج اب قباطم تسا فظوم هدنشورف   14  - 6
 ًاصوصخ و هناماس اب راک هویش شزومآ هب زاین هچنانچ و هدومن هیجوت ،دشاب سرتسد رد ناشیا رفن کی هراومه
 .دریذپ ماحنا ناشیا شزومآ یزیرهمانرب ات دیامن تساوخرد ،دراد لِگیچ میت طسوت الاک تاعالطا تبث

 یگداوناخ مان و مان فیدر
 هرامش / هارمه هرامش

 هرامش / میقتسم
 یرورض

 )سردآ ود لقادح( کینورتکلا تسپ

    
    

 ،هنالاس تیوضع قح لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،2 هرامش تسویپ اب قباطم   :10 هرصبت
 .ددرگیمن شزومآ تامدخ لماش ناگیار دادرارق

 بایا هنیزه ،دشاب زاریش زا ریغ یرهش رد و هدنشورف لحم رد تساوخرد دروم شزومآ هچنانچ   :11 هرصبت
 .تسا هدنشورف هدهع رب لِگیچ شزومآ سانشراک تماقا و باهذ

 رد دوخ لنپ رد دیاب هدنشورف ،دباییم رییغت ناشیا سامت تاصخشم ای و نیطبار هچنانچ   :12 هرصبت
 .دیامن زورهب ار نیطبار تاعالطا ،دادرارق تیریدم شخب

 شورف تخاسریز لِگیچ کلام و دریذپیم تروص هدنشورف طسوت ییاهن یرتشم هب الاک شورف  15  - 6
 ار شورف ماحنا تهج )ناهج جیار زرا 16( یزرا دنچ /یلایر و )رگید نابز 19 و یسراف( هنابز تسیب یتنرتنیا
 هدهع رب ییاهن یرتشم هجو رد یجراخ و یلخاد درُخ یاهشورف رد روتکاف رودص تیلوئسم اذل .دیامنیم مهارف
 روتکاف رودص نیناوق و دعاوق .درادن نآ هب طوبرم لئاسم و نآ لابق رد یتیلوئسم لِگیچ کلام و تسا هدنشورف
 حرش شرافس کی ماحنا تیریدم لصف -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،5 هرامش تسویپ رد هدنشورف طسوت
 .تسا هدشهداد
 لِگیچ کلام هجو رد روتکاف رودص تروص رد هک تسا یهیدب ،دادرارق 6 هدام و 3 هدام وریپ   :13 هرصبت

 تکرش نیا نینچمه و هدوبن تکرش نیا دیئات دروم بتارم ،یتایلام تاشرازگ رد نآ ندومن راهظا و
 دهاوخ هدنشورف هدهع هب یلامتحا هدراو تراسخ تیلوئسم و تشاد دهاوخن هدهع رب یتیلوئسم هنوگچیه
 .دوب

 طسوت شرافس تبث نامز زا الاک گولاتاک رد هدش دهعت نامزتدم یط تاشرافس یالاک نیمات مدع تروص رد  16  - 6
 رد جردنم غلابم تخادرپ هب دهعتم هدنشورف و دیامن مادقا شرافس وغل هب تبسن اسار دناوتیم لِگیچ کلام ،یرتشم
 .تسا )17-6( لیذ دنب

 کلام نویسیمک تخادرپ هب دهعتم هدنشورف ،دیامنن نیمات ار نایرتشم تاشرافس یالاک هدنشورف هکیتروصرد  17  - 6
 ،دشاب یو تاشرافس لک %5 زا شیب هام رد هدنشورف هدشن نیمات یاهالاک دصرد هکیتروصرد نینچمه تسا لِگیچ
 تخادرپ نایز و ررض ناونعهب لِگیچ کلام هب هدنشورف یوس زا لایر 2.000.000 غلبم ،هدشن نیمات متیآ ره یازا هب
 .ددرگیم

 :تسا ذفان لیذ طیارش و طباوض ،یتشادهب و یشیارآ تالوصحم اب هطبار رد  18  - 6
 یتادراو یتشادهب و یشیارآ تالوصحم •

o وراد و اذغ نامزاس زا مزال یاهزوجم ریاس و دورو یتشادهب هناورپ ندوب اراد 
o وراد و اذغ نامزاس زا تمالس و تلاصا بسچرب ندوب اراد 
o وراد و اذغ نامزاس زا زوجم یاراد عیزوت هکبش و اهیگدنیامن قیرط زا هضرع و عیزوت هب مازلا 
o وراد و اذغ نامزاس موزل تروص رد هکیوحنهب ،تالوصحم یریگهر و یبایدر ماظن تیاعر 

 .دشاب هتشاد ار لوصحم هدننک نیمات و ییاهن هدننکفرصم ییاسانش ناکما
 لخاد دیلوت یتشادهب و یشیارآ تالوصحم •

o وراد و اذغ نامزاس زا مزال یاهزوجم ریاس و تخاس یتشادهب هناورپ ندوب اراد 
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o وراد و اذغ نامزاس زا تمالس و تلاصا بسچرب ندوب اراد 
o وراد و اذغ نامزاس زا زوجم یاراد عیزوت یهکبش و اهیگدنیامن قیرط زا هضرع و عیزوت هب مازلا 
o وراد و اذغ نامزاس موزل تروص رد هکیوحنهب ،تالوصحم یریگهر و یبایدر ماظن تیاعر 

 .دشاب هتشاد ار لوصحم هدننک نیمات و ییاهن هدننکفرصم ییاسانش ناکما
 لوصا ،10 هرامش تسویپ رد ،لِگیچ رتسب رب ناگدنشورف یتاغیلبت یاهشیوپ اب طبترم نیناوق  :14 هرصبت

 .تسا هدشهداد حرش ،تاغیلبت و یبایرازاب یشمطخ و
 -ناگدنشورف یارب لِگیچ نیناوق ،6 هرامش تسویپ رد الاک ضیوعت و تدوع اب طبترم نیناوق   :15 هرصبت

 .تسا هدشهداد حرش شرافس ندومن عوجرم و تدوع تیریدم لصف
 یارب لِگیچ نیناوق ،7 هرامش تسویپ رد یرتشم تایاکش و تیاضر تیریدم اب طبترم نیناوق   :16 هرصبت

 .تسا هدشهداد حرش لِگیچ یرتشم تایاکش و تیاضر تیریدم لصف -ناگدنشورف
 
 :تاکرتشم )7 هدام
 ار نیبامیف یراکمه همانقفاوت و یقوقح دانسا هلمجزا رگید فرط هنامرحم تاعالطا هیلک دنفظوم نیفرط  1  - 7

 رد دروم نیا تسا یهیدب .ینوناق حالصیذ عجارم دروم رد رگم دنراد هاگن هنامرحم نآ زاسپ و دادرارق نامز رد
 .دشابیمن ،دراد رارق مومع رایتخا رد هک یتاعالطا اب هطبار

 تسا نکمم هک ار یبتک ای یهافش تابیترت ای قفاوت هنوگره همانقفاوت نیا دنرادیم ناعذا نیفرط  2  - 7
 .دیامنیم خسن ،دشاب هدش عقاو نیفرط نیب هتشذگرد

 نیبامیف یئامرفراک و رگراک هطبار دوجو ای تکارش یانعم هب رضاح دادرارق دافم و داوم زا کیچیه  3  - 7
 .دوب دهاوخن و هدوبن لِگیچ کلام و هدنشورف

 .قفاوت نیفرط یبتک قفاوت اب رگم تسین ربتعم همانقفاوت نیا رد یرییغت هنوگچیه  4  - 7
 کلام یساکع میت طسوت تالوصحم زا هدشهتفرگ یاهسکع یرادربهرهب و یونعم تیکلام قح  5  - 7

 لِگیچ یتنرتنیا رازاب ناکم زا ریغ رد ار اهنآ زا یرادربهرهب قح هدنشورف .تسا لِگیچ کلام هب قلعتم ،لِگیچ
 .درادن

 
 :دادرارق خسف )8 هدام
 هلصاف نیا رد و دیامن خسف ار دادرارق ،لباقم فرط هب هزور 30 یمسر یبتک راطخا لاسرا اب دناوتیم نیفرط زا کی ره
 یضتقم هکیوحنهب نآ ماحنا یارب ای هداد ماحنا لماک وحن هب ار دوخ باسحهیوست و یراج تادهعت دیاب نیفرط
 .دنیامن نییعت یتلهم رگیدکی قفاوت اب دننادیم

 فرط زا هچ خسف مالعا ،دادرارق تدم زا هام راهچ تشذگ زا سپ دادرارق خسف تروص رد   :17 هرصبت
 زا تخادرپزاب لباق و باسحهیوست لومشم هنالاس تیوضع قح ،دشاب لِگیچ کلام فرط زا هچ و هدنشورف

 .دشابیمن هدنشورف هب لِگیچ رازاب ناکم کلام فرط
   
 :یدادرارق تاراسخ  )9 هدام
 ناربج نماض رصقم دیآ دراو لباقم فرطهب یتراسخ نیفرط زا کی ره بناج زا دادرارق نیا بجوم هب هچنانچ
 عجارم رد یریگیپلباق و تسا دادرارق نیا میارج هدام زا یادج هدام نیا طیارش یهیدب .تسا یدادرارق تراسخ
 .تسا ناریا یمالسا یروهمج حالصیذ
 
 :فالتخا لح  )10 هدام
 قیرط زا ات دنیامنیم شالت نیفرط ادتبا ،نآ دافم ریسفت رد ای و دادرارق اب هطبار رد فالتخا هنوگره زورب تروص رد
 هدنیامن زا لکشتم فالتخا لح تئیه طسوت دروم ،ندنام یقاب لحنیال تروص رد .دنیامن عفترم ار دروم هرکاذم
 ندنام لحنیال تروص رد .دش دهاوخ عفترم و یسررب نیفرطلایضرم هدنیامن کی و لِگیچ کلام هدنیامن ،هدنشورف
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 زا زور 7 تدم فرظ ار دوخ ناگدنیامن نیفرط زا کی ره هکیتروصرد نینچمه و زور 14 تدم فرظ هرکاذم
 نیفرطلایضرم هدنیامن کی دنناوتن نیفرط ناگدنیامن هباشم تدم فرظ ای و دنیامنن یفرعم رگید فرط تساوخرد
 نیفرط یارب ناشیا هرداص ییاهن یأر و تسا یریگیپلباق ینوناق حالصیذ عجارم رد فالتخا دروم ،دنیامن باختنا

 ساسا رب دوخ هیلوا تادهعت ماحنا هب فرط ود ،نیفرط قفاوت تروص رد ،فالتخا زورب نامز رد .تسا ارجالامزال
 تادهعت ،فالتخا عوضوم لماک لصف ولح نامز ات ،تروص نیا ریغ رد ،دنهدیم همادا هشقانم لح ات دادرارق

 .دش دهاوخ فقوتم نیفرط
 
 :اهامنهار و اهتسویپ ،میامض  )11 هدام
 اهنآ دربراک و هفسلف یتح و نایب لیصفتهب ،ناگدنشورف اب طابترا رد لِگیچ تاررقم و نیناوق هیلک شخب نیا رد
 یتباقر طیارش و راکو بسک طیحم اب قباطت فده اب تسا یهیدب .تسا هدیدرگ حیرشت ،ناگدنشورف راضحتسا تهج
  هک زیزع ناگدنشورف اب لماعت یط لِگیچ ،زورما یایند رد

 – هدنرب و هدنزاس یراکمه کی یط ات داد دنهاوخ دوبهب و زورهب ًابترم ار نیناوق نیا ،دنشابیم لِگیچ یراجت یاکرش
 .دنیامن لصاح ،لِگیچ گرزب هداوناخ و رگیدکی یارب ار عفانم نیرتهب هدنرب

 
 تراک یپک ای یداصتقا دک یهاوگ( و )بسک هناورپ ای  یمسر همانزور( �
 )هدنشورف یلم

 کلام یداصتقا دک یهاوگ و یمسر همانزور�
 لِگیچ

 یلیمکت تاقفاوت � یناما یراکمه هیقاحلا�
 :لماش دراوم ریاس�
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 لِگیچ رتسب رد یراجت
 

 :دادرارق خسن دادعت )12 هدام
 ره و دیدرگ هلدابم و ءاضما ناسمه هخسن ود رد هک تسا دادرارق کفنیال ءزج هکنآ میامض هارمه هب رضاح دادرارق
 .دنراد دحاو مکح و ینوناق رابتعا هخسن ود
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 هک تسا هدشهیهت تسویپ 12 اب هارمه هخسن ود رد و هحفص 35 رد هرصبت 18 و دنب 39 و هدام 12 رد دادرارق نیا
 دادرارق نیا کفنیال ءازجا اهتسویپ و اههرصبت ،اهدنب ،داوم هیلک و دنراد دحاو مکح و هدیسر نیفرط ءاضما هب ًامامت
 .دنتسه

 اب و دنرادن ءاضما هب یزاین دنیامنیم صخشم ار دادرارق یارجا یگنوگچ طیارش هک اهتسویپ  :18 هرصبت
 دنشابیم ارجالا مزال دادرارق لصا ءاضما

 


