
ادخ مان هب

اهو هاگشناد ینامرهق تراد یزاجم تاقباسم ییارجا لمعلا روتسد و همان نیئآ

روشک رسارس عیلا شزومآ تاسسوم

(1399)

عیلا شزومآ تاسسوم اهو هاگشناد نایوجشناد روشک ینامرهق تراد تاقباسم هرود نیمود

یناهج نویساردف یمسر تاررقم ساسا ورب یزاجم تروصب 1399 ردسلا روشکرسارس

. ددرگ یم رازگرب (WDF) تراد

یصاصتخا طیارش :1 هدام

تراد صوصخم سابل نتشاد .1-1

هتسب ولج شفک و هریت یا هچراپ راولش ، هاتوک نیتسآ ترش یت ای نهاریپ : نارسپ

هتسب ولج شفک و هعنقم ، هتسب ولج وتنام ای ینافاراسور و نافاراس : نارتخد

تاقباسم یرازگرب هوحن .2 هدام

. ددرگ یم رازگرب نارسپ و نارتخد شخب ود رد تاقباسم .2-1

دوش. یم رازگرب یدارفنا ت روص هب طقف تاقباسم .2-2

. درادن دوجو هاگشناد ره زا هدننک تکرش نایوجشناد دادعت صوصخ رد یتیدودحم : هرصبت

" تروص هب مود هلحرم یا)"ورد هرود ) یهورگ " تروص هب لوا هلحرم رد تاقباسم .2-3
دوش یم رازگرب " یفذح

هلحرم گل)ورد 3 زا گل 2) نایاپ لبد 501 تروص هب یهورگ هلحرم رد تاقباسم 
دوش. یم رازگرب گل) زا5 گل 3) نایاپ لبد 501 تروص هب یفذح

: تازايتما هبساحم هوحن .3 هدام
لوا تارفن انمض دوش. یم هبساحم زایتما رفص تخاب و زایتما 2 یهورگ هلحرم رد درب ره .3-1

تفرگ دنهاوخ شاداپ زین زایتما 3 هورگ ره مود تارفن و زایتما 5 هورگ ره

ن هاوخ صخشم ور ردور یزاب گل، لضافت ، زایتما ساسا رب بیترت هب هورگ ره رترب تارفن : هرصبت
دش. د

هقباسم نیناوق :4 هدام
درادناتسا فایلا و داعبا اب یا هلیم ایای یا هغیت تراد هتخت عون .4-1

باترپ قح لباقم رفن ، فیرح باترپ نیح ورد دوش یم ماجنا یتبون تروصب اه باترپ .4-2



. درادن
دوش یم رازگرب هدنز تروصب اکان ای پاستاو رد تاقباسم .4-3

دوش هدید لماک روصب فیرح یارب تازایتما و حضاو دیاب تراد هحفص ریوصت .4-4
کمایپ قیرط زا دوخ فیرح اب هقباسم زور ره رد هقباسم ره زا لبق هقیقد 15 دیاب نانکیزاب .4-5

لبق زا نکیزاب ره هقباسم تعاس و زور هک تسا رکذ هب .المز دننک رارقرب طابترا ینفلت سامت وای
ددرگ یم صخشم

تهج یریوصت طابترا رد هدش نییعت نامز زا هقیقد 10 زا دعب لباقم نکیزاب هک یتروص 6-4.رد
دوب. دهاوخ هدنزاب )؛ تادنتسم تاش نیرکسا اب هارمه ) دنکن تکرش هقباسم ماجنا

؛ود دنشاب هدرکن گنهامه مه اب فیرح ،ود هقباسم یارب هدش صخشم تعاس و زور رد رگا .4-7
دش. دهاوخ فذح نکیزاب

(زا دنشاب هتشاد الع طاتاقباسم یارجا دنور زا اصخش هک دنتسه فظوم نانکیزاب یمامت .4-8
همادا زا دنشاب هتشاددن روضح یزاب یارب عقوم هب هک یتروص )ورد تاقباسم تیاس قیرط

دش. دنهاوخ مورحم تاقباسم
دوب. دهاوخ صخش دوخ هدهع رب نکیزاب یوسزا تاع طاال لا سرا رد هابتشا هنوگره .4-9

دوخ یارب ار صاخ طیارش رد ار تاقباسم طیارش رییغت قح تاقباسم یرازگرب هتیمک .4-10
نانکیزاب هب یضتقم وحن هب تاع طاال امتح یلا متحا تارییغت تروص رد هتبلا ) دراد یم ظوفحم

دش. دهاوخ عاالم
روضح اب یرازگرب هتیمک صیخشت وای نانکیزاب زا مادک ره یاضاقت تروص رد اه یزاب .4-11

رب تراظن یارب هظحل ره رد یفداصت تروص هب تاقباسم هتیمک هکنیا نمض دوش. یم ماجنا رواد
دش. دهاوخ هدنز شخپ دراو فیزاب ره

: تاضارتعا
ای تراد ره زایتما ، تراد هحفص هب تراد دروخرب لحم ) یزاب نیح هک یضارتعا ره نکیزاب 
رواد ارهب دوخ یضارتعا دروم و هدرک فقوتم ار یزاب هظحل نامه رد دیاب دراد و....) دنار ره

یضارتعا چیه یدعب دنار عورش و زایتما تبث و دنار ره نایاپ دعب . دیامن عاالم روادرس و
تسین هتفریذپ

: هدشن ینيب شيپ دراوم 
دنهاوخ لصف و لح تاقباسم ینف هتيمک ار ینف همان نيئآ رد هدشن ینيب شيپ دراوم هيلک 

. دومن


