
 

 
 

 
 هتیمک ................ خروم هسلج یط و هدش نیودت نیپساک بسا زا تظافح نمجنا همانساسا رد حرصم فادها ساسا رب رضاح همان نییآ
 ،یلم نیناوق و تاضحالم رب هوالع همان نییآ نیا رد .تسا هدیسر بیوصت هب نمجنا هریدم تأیه ............. خروم هسلج و نمجنا ینف
 ،دنوش یم دراو نمجنا همانرابت رد هک نیپساک ياهبسا ات هدش ظاحل زین نیپساک بسا یللملا نیب نمجنا ياه لمعلا روتسد و طباوض
 .دنشاب هتشاد زین یللملا نیب تبث تیلباق
 
 یم همانرابت ریدم هدهع رب اهبسا تبث ماگنه رد همان نییآ نیا تیاعر تیلوئسم .دشاب یم یمازلا بیوصت خیرات زا همان نییآ نیا تیاعر
 .دیامن مادقا ینف هتیمک و همانرابت هتیمک رد نآ حرط هب تبسن دناوت یم همانرابت ریدم ،هدشن ینیبشیپ اجنیا رد هک صاخ دراوم رد .دشاب
 
  :تاحالطصا

 
  Caspian Conservation Society - CCS                                               نیپساک بسا زا تظافح نمجنا :نمجنا –
    CCS Stud Book                                                                     نیپساک بسا زا تظافح نمجنا همانرابت :همانرابت –
 CCS Registrar                                                       نیپساک بسا زا تظافح نمجنا همانرابت لوئسم :همانرابت لوئسم -
 نیپساک بسا زا تظافح نمجنا همانرابت هتیمک :همانرابت هتیمک -
  International Caspian Society      - ICS                               نیپساک بسا یللملا نیب نمجنا :یللملا نیب نمجنا –
   International Caspian Stud Book - ICSB                           نیپساک بسا یللملا نیب همانرابت :یللملا نیب همانرابت –
 International Caspian Pre-Foundation Register                      يداینب شیپ نیپساک ياهبسا تبث یللملا نیب رتفد -
 International Registrar                                                                                           یللملا نیب تبث لوئسم -

 Passport Issuing Organization - PIO                                                                     تروپساپ رودص عجرم -
 ASRI                                                                                              روشک یماد مولع تاقیقحت هسسوم :هسسوم -
                                  روشک یماد تادیلوت دوبهب و داژن حالصا زکرم : زکرم -
 progeny                                                                                                                   تادیلوت ،اه هرک ، جاتن -

 Section P-pending                        صقان كردم اب ییاهبسا تبث يارب یللملا نیب همانرابت زا یشخب ، راظتنا رد : P شخب -
 DNA test                                                                                                                        يا نا يد تست -
 DNA parent verification                                                            بسا نیدلاو دییات یکیتنژ تست : باسنا تست -
  Accurate diagrammatic representation of the physical appearance ُ�                                  بسا جیکسا -
 DNA parent verification                                                         بسا نیدلاو دییأت یکیتنژ شیامزآ : باسنا تست -
   DNA test                                                              نیپساک بسا ياهرگناشن یسررب یکیتنژ تست : يا نا يد تست -
 
 
 
 
 
 نمجنا همانرابت باتک رد بسا تاعالطا جرد يارب یمومع طیارش -1
 

  فیراعت .1.1
 نوخود بسا .1.1.1

 .دنشاب نیپساک اب دربورت ای ،برع ،نمکرت بسا یقالت لصاح الثم .ددرگرب نیپساک بسا هب اهنآ رس کی هک ییاهبسا لماش
 دننام نیپساک بسا .2.1.1

 هباشم موب تسیز رد هک ناردنزام و نالیگ ياهناتسا اشنم اب 140 زا رتمک دق اب یشلات هب فورعم بسا هلمج زا ییاهبسا
 دنناوتن هک یتروص رد يداینب شیپ ياهبسا نینچمه .دنرادن ار نیپساک بسا يداژن درادناتسا و دنا هدش دیلوت نیپساک بسا
 .دنریگب رارق دننام نیپساک همانرابت رد دنناوت یم دننک ادیپ ار یللملا نیب نمجنا همانرابت رد تبث يارب مزال طیارش

  يداینب شیپ بسا  .1.1.3
 و اهبسا نآ اما هتفرگ رظن رد ار نیپساک بسا يداژن درادناتسا هدننک دیلوت هک قالیی و عترم زا هدش يروآدرگ ياهبسا لماش
 .دنا هدشن دییات و یسررب زونه نیپساک بسا يداژن ياهدرادناتسا نتشاد رظن زا )يدعب ياهلسن و( اهنآ ياه هرک نینچمه

 يداینب بسا .1.1.4
 ناشن ار )پیتونف( نیپساک بسا يداژن ياهدرادناتسا و دنتسه » يداینب شیپ  هورگ ياه بسا« جاتن و تادیلوت هک ییاهبسا
 .)دنا هدش دییأت و یسررب(  دنهد یم ناشن ار نیپساک تاصخشم يدعب ياهلسن و اهنآ ياه هرک و دنهد یم

 ناریا نیپساک بسا همانرابت نیودت همان نییآ



 

 
 

 P هدر و X هدر نیپساک ياهبسا .1.1.5
 لحارم »اّما« دنتسه یللملانیب باسنا باتک رد هدش تبث »صلاخ نیپساک ياه بسا« جاتن و تادیلوت هک نیپساک ياهبسا
 رد یملیس زوجم دقاف ياهنایرن تادیلوت( دنا هتشاذگن رس تشپ تاررقم قبط و لماک روط هب ار باسنا باتک رد تبث

 .)دنوش یم تبث   Pشخب رد یکیتنژ تست دقاف ياهبسا و X شخب
 

 لیصا نیپساک بسا .1.1.6
 یمامت و دنا هدش دییأت و یسررب هک »يداینب نیپساک ياه بسا« جاتن و تادیلوتو یللملانیب همانرابت رد هدش تبث ياهبسا
 .دنا هتشاذگ رس تشپ ار یللملا نیب همانرابت رد تبث يارب مزال ینوناق لحارم

 
 همانرابت ياهشخب .1.2

 
  X هدر P هدر . يداینب .يداینب شیپ ،لیصا ياهبسا لماش :یلصا همانرابت  .1.2.1

 
 دننام نیپساک .1.2.2

 
 نوخود نیپساک .1.2.3

 
  »بسا يدارفنا ییاسانش« تاعالطا شرازگ .1.3

 بسا نآ »کلام یقوقح هدنیامن /کلام« ،دوش هتخانش نمجنا همانرابت باتک رد جرد يارب مزال طیارش دجاو بسا کی هکنیا يارب
 :دنک تیاعر و دریگب رظن رد ار ریز دراوم تسیاب یم ادتبا
  يداژن ياه درادناتسا اب  رظن دروم بسا يرهاظ تاصخشم و یمادنا ياه یگژیو قباطت .1.3.1
 درادناتسا اب رظن دروم بسا يرهاظ تاصخشم و یمادنا ياه یگژیو قباطت زا ًاصخش تسیاب یم »کلام یقوقح هدنیامن /کلام« 
 .)دینک هعجارم نمجنا تیاس هب( دنک لصاح نانیمطا نیپساک بسا يارب هدش رشتنم يداژن ياه
 :نمجنا همانرابت لوئسم زا »یناگیاب هرامش« تفایرد .1.3.2
 هک ییاهبسا زا کی ره يارب يدارفنا ییاسانش لایرس هرامش تفایرد تهج یگنهامه روظنم هب »کلام یقوقح هدنیامن /کلام«
 شرازگ هب طوبرم كرادم يور رب تسیاب یم هرامش نیا .دریگب سامت نمجنا همانرابت لوئسم اب ًاصخش اب دراد ار اهنا شرازگدصق
  .دوش جرد بسا يدارفنا ییاسانش تاعالطا
  :لاس ره هام نابآ لوا خیرات ات رثکادح 6 هرامش مرف يور رب بسا يدارفنا ییاسانش هب طوبرم تاعالطا »راهظا دوخ« هئارا .1.3.3
 هب هک یبسا يدارفنا ییاسانش هب طوبرم تاعالطا »راهظا دوخ« هئارا و يروآدرگ هب تبسن ًاصخش »ناکلام یقوقح هدنیامن /  ناکلام«
   :دشاب ریز دراوم لماش لقادح تسیاب یم تاعالطا نیا .دننک مادقا دنوش یم یفرعم نمجنا هب نیپساک ناونع
 بسا ییاسانش هرامش ،بسا یمیاد ییاسانش هب طوبرم تاعالطا ، یلعف کلام سامت تاعالطا ،تیکلام دییات هب طوبرم تاعالطا
 چیپ« لحم و تیعقوم »دیپس مئالع« لحم و تیعقوم  ندب گنر ، تیسنج ،راعتسم مان ، بسا مان ،پیچورکیم هرامش ،هعرزم رد
 مخز زا هدنام ياج هب یمایتلا تفاب /یگدز نیز ياج /غاد دننام یباستکا تباث هناشن لحم و تیعقوم ، بسا ندب يور رب اه »وم

 ییاسانش مئالعریاس و دیپس ياهناشن ،گنر شرازگ هوحن صیخشت يامنهار“ هب( دننک مادقا يداژن يدنب هورگ ،هریغ و قیمع ياه

 ).دوش هعجارم نمجنا تیاس رد ”بسا ندب يور رب یمئاد
 
 
 ICPFR يداینب شیپ ياهبسا تبث رتفد رد يداینب شیپ هلگ تبث -2
 
 .دنک زارحا ار ریز طیارش دیاب يداینب شیپ هلگ ، ICPFR رد نیپساک بسا یموب قطانم اشنم اب ياه بسا تبث يارب

 
 ود طسوت دیاب و )دنوش تبث يداینب شیپ همانرابت رد یبایزرا و یسررب روظنم هب تسیاب یم اه هرک( دشاب هدرک دیلوت هرک ود لقادح -

 ،دنتسه رفن ود لقادح هک، نیپساک یللملا نیب نمجنا یبایزرا لنپ یمازعا میت طسوت یسرزاب رد سپس و دنوش دییات نمجنا بایزرا
 .دشاب یم بسا کلام هدهع هب یسرزاب و یبایزرا ياه هنیزه هیلک .دنریگب رارق دییأت دروم

 توافتم نایدام ود زا تسیاب یم نیداینب شیپ نایرن کی تادیلوت و توافتم نایرن ود زا تسیاب یم نیداینب شیپ نایدام کی تادیلوت -
 .دشاب

 رگید نایدام ای نایرن کی زا موس هرک کی دیدرت و کش هنوگره دوجو تروص رد ای دیسرن دییات هب یبایزرا رظن زا تادیلوت زا یکی رگا -
 .دریگب رارق یسرزاب دروم و هدش دیلوت تسیاب یم

 يدیلوت چیه و هدش در همانرابت رد نایدام ای نایرن نآ تبث ياضاقت دندیسرن دییات هب یبایزرا رظن زا نایدام ای نایرن کی دیلوت ود ره رگا -
 .درادن ار نیپساک ناونع هب تبث طیارش نایدام ای نایرن نآ زا

 .دشاب یم مامت هام هن نیپساک يداینب شیپ هلگ زا هرک کی یسرزاب يارب نس لقادح -



 

 
 

 یبایزرا هدییات نتفرگ هب قفوم هک هدش یسرزاب تادیلوت و يداینب شیپ يدیلوت هلگ ،دییات راظتنا رد ياهبسا تبث یهاوگ ای و تروپساپ -
 نیب نمجنا عالطا هب نمجنا طسوت تسیاب یم رما نیا و دوش هدنادرگزاب تاحالصا ماجنا يارب رودص عجرم هب تسیاب یم هدشن

 يارب تسیاب یم زین هدشن هئارا یبایزرا يارب هک یبسا "دییات راظتنا رد" تبث یهاوگ و "دییات راظتنا رد" تروپساپ .دسرب یللملا
 دنراد ار نیا رایتخا یللملا نیب نمجنا و نمجنا دنوشن هدنادرگزاب اه تروپساپ نیا هکیتروص رد .دوش هدنادرگزاب تاحالصا ماجنا
 .دنک ینلع ار کلام و بسا ناشن و مان دوخ تیاس رد يا هیعالطا یط رد هک

 ،يداینب نیدلاو دییأت تروص رد .دوب دهاوخ تیرثکا يار اب ییاهن میمصت و دنتسه نمجنا بختنم بایزرا هس لماش یلخاد یبایزرا میت -

 .دنوش یم تبث نمجنا همانرابت رد اهنآ هدنیآ تادیلوت و "هدش یسرزاب جاتن"
  .دنوش يرادهگن ناکم کی رد اه هرک و هدننک دیلوت هلگ تسا رتهب یبایزرا ماگنه رد اه هنیزه نتشاد هگن لقادح روظنم هب -
 مدع( اه نآ یکیتنژ یتمالس و یمسج یتمالس زا ات دننارذگب رس تشپ تیقفوم اب ار یکشزپماد یبایزرا کی دیاب يداینب شیپ ياه نایرن -

 يارب هرک هس/ود دیلوت يارب تقوم یهاوگ کی اه نآ هب یبایزرا نیا زا دعب .دوش لصاح نانیمطا )حضاو یکیتنژ تالالتخا دوجو
 مئاد یهاوگ .دش دهاوخ لطاب دنوش در پیت رظن زا بسا نآ تادیلوت هکیتروص رد یهاوگ نیا .دوش یم هداد یسرزاب میت یسررب
  .دراذگب رس تشپ تیقفوم اب ار شتادیلوت یبایزرا نایرن هک دش دهاوخ هداد بسا هب ینامز هطوبرم نمجنا فرط زا

 رد بسا نآ تادیلوت تبث زا هک دراد ار رایتخا نیا نمجنا ،دراد درادناتسا ریغ یتادیلوت ،يداینب بسا کی هک دش تباث نامز ره رد رگا -
 .دنک يراددوخ یللملا نیب نمجنا همانرابت و نمجنا همانرابت

 دییات لحارم يارب يرتشیب ياه هیصوت تسا راتخم و زاجم یبایزرا میت ،دشاب هتشاد دوجو يددعتم ياه هرک يداینب شیپ بسا زا رگا -
 کلام طسوت امیقتسم دییات نامز رد دیاب تروپساپ و ییاسانش یلصا كرادم .يداینب شیپ نایرن ندرک هتخا هلمج زا دنک لامعا اه نآ
 تبث يارب كرادم نیا نآ زا سپ .دوش لاسرا تروپساپ رودص یلصا عجرم هب حالصا يارب سپس و دوش هداد لیوحت یبایزرا میت هب
 .دش دهاوخ لاسرا هطوبرم یلم همانرابت رد

 
 
 هدننکدیلوت دنوشیپ تبث -3
 
 یم رارق ،بسا مان يادتبا رد هک تسا باسنا باتک رد »هدش دیلوت بسا هرک«تبث يارب یباختنا مان زا یشخب ، »هدننکدیلوت دنوشیپ« .1.3

 هدمآ ایند هب دننام نیپساک و نیپساک ياهبسا هدننکدیلوت هعرزم رد هک دوش یم هتفرگ رظن رد ییاهبسا يارب اهنت ،تفص نیا .دریگ

 )1(.دنشاب
 )2(.دشاب یم هدافتسا و تساوخرد لباق "یقوقح ای یقیقح" درف کی طسوت اهنت و هدوب يراصحنا »نیپساک بسا هدننک دیلوت دنوشیپ « .2.3
 .)یسراپ مسا اهیجرت( دشاب فورح لماش طقف ،هملک کی اهنت دییاب هدننکدیلوت دنوشیپ .3.3
 .دوش یم تبث »دنوشیپ « تروص هب هدننکدیلوت ییاسانش صخاش ،روشک لامش یلحم ياهشیوگ و لیصا گنهرف هب مارتحا اب .4.3
 زا لبق احیجرت و ،ششک تهج )نایدام و یملیس( دوخ دلوم ياه بسا زا هدافتسا و تبث هب مادقا زا لبق تسیاب یم هدننکدیلوت ره .5.3

 دنوشیپ تبث تساوخرد :2 هرامش مرف" لیمکت هب تبسن ابتک »هدننک دیلوت دنوشیپ « تفایرد يارب ،دوخ تادیلوت نیتسخن دلوت

  .دنک لاسرا نمجنا هب لیمیا ای تسپ قیرط زا ار نآ و مادقا  "هدننکدیلوت
 .دنک صخشم دوخ تساوخرد مرف رد همانرابت لوئسم طسوت یسررب يارب ار دنوشیپ »هس« دناوت یم دنوشیپ تفایرد يارب یضاقتم .6.3
 ندوبن يرارکت دییأت زا سپ و یسررب ار »دنوشیپ « تفایرد يارب یبتک ياه تساوخرد هنایهام تروص هب نمجنا همانرابت لوئسم .7.3

 یلامتحا هباشت زا يریگشیپ يارب ار اهنآ ناکما تروص رد و اهیجرت( ،نمجنا رد هدش تبث ياهدنوشیپ تسرهف رد یباختنا دنوشیپ
 و یگنهامه روشک یماد مولع تاقیقحت هسسوم اب اهداژن ریاس ناگدننکدیلوت طسوت لبق زا هدش باختنا ياهدنوسپ و دنوشیپ اب
 جرد و دییأت تهج ششک لصف زاغآ زا شیپ و هنایلاس تروص هب ار اهدنوشیپ تسرهف تسیاب یم همانرابت لوئسم ).دنک یم يریگیپ

 .دنک شرازگ نیپساک بسا یللملا نیب نمجنا هب ،یللملا نیب همانرابت رد
 نمجنا تیاس قیرط زا لاس ره دنفسا لوا ،ناگدننکدیلوت سامت تاعالطا و یماسا تسرهف هارمه هب هدش تبث ياهدنوشیپ تسرهف .8.3

 .دوش یم رشتنم
 هدرکن مادقا هدننکدیلوت دنوشیپ تبث هب تبسن هدننک دیلوت هک یتروص رد نینچمه و يداینب شیپ و يداینب ياهبسا دروم رد :دنوسپ .9.3

 .Ostad 2 2 داتسا :لاثم ؛تساریذپ ناکما دنوسپ تروص هب یلاوتم هرامش کی زا هدافتسا اب بسا يارب يرارکت يراذگمان ،دشاب
 
 
 هرک يارب »هدننکدیلوت« طسوت هدش هیهت تسرهف ای و يدارفنا ییاسانش ياه مرف رد ،»هدننکدیلوت دنوشیپ« نتفرگ رظن رد نودب هدش دیلوت بسا هرک مان شرازگ )1(
 .دوش هدنیآ رد ینوخ ياه طخ یسررب و نییعت رد اطخ و هدش دیلوت ياه هرک يدارفنا ییاسانش رد هابتشا زاس هنیمز دناوت یم ناشیاه هعرزم رد هدش دیلوت ياه

 بسا يارب هدننک دیلوت دنوشیپ زا هدافتسا  .تسین حیحص دنوش یم هفاضا هلگ هب ای و هدش يرادیرخ هک ییاهبسا يارب »هدننکدیلوت دنوشیپ« زا هدافتسا :هجوت 
 دیلوت ياه بسا اشنم نییعت رد اطخ نازیم نتفر الاب بجوم دنوشیم هفاضا نیپساک بسا هدننک دیلوت هلگ هب يرگید لکش ره هب ای و هدش يرادیرخ هک ییاه
 .دشاب یمن زاجم و دش دهاوخ همانرابت رد ینوخ ياه طخ یسررب و هدش



 

 
 

 لوئسم هدنیامن ناونع هب ار "یقیقح" درف کی تسیاب یم تالیکشت نآ "یقوقح" تالیکشت کی هب "نیپساک بسا هدننک دیلوت دنوشیپ " نتفای صاصتخا زا سپ  )2(
 ای یقیقح درف کی يدیلوت ياه تیلاعف لیلد ره هب هک یتروص رد .دنک یفرعم نمجنا هب ییوگخساپ تهج دوخ یلخاد همانرابت تاعالطا شرازگ و يروآدرگ روما
 .دشاب یم عونمم یقوقح ای یقیقح دارفا ریاس طسوت دنوشیپ نآ زا هدافتسا همادا ؛ددرگ فقوتم ،دشاب هدش تبث ناشیا مان هب هدننک دیلوت دنوشیپ هک یقوقح
 
 یملیس زوجم  -4
 
 ،یملیس زوجم تفایرد زا لبق نایرن زا هدافتسا .دشاب یملیس زوجم ياراد يریگتفج نامز رد تسیاب یم دیلوت يارب هدش هدافتسا نایرن

  .تسین زاجم
 

 هتشاد تقباطم نیپساک بسا يداژن درادناتسا اب بسا پیت و دشاب لاس )هس( 3 ياراد لقادح دیاب یملیس زوجم تفایرد يارب نایرن .1.4
 ،درادناتسا کی نیودت نامز ات دننام نیپساک ياهبسا دروم رد .دوش یم رداص نمجنا یبایزرا رد بسا دییات زا سپ یملیس زوجم .دشاب
  .دوب دهاوخ لوبق دروم بسا کلام صیخشت

 
 يداینب شیپ تبث نیناوق نایرن هک یتروص رد .دوش یم رداص هرک هس رثکادح دیلوت يارب تقوم یملیس زوجم يداینب شیپ نایرن يارب .2.4

 .دوش یم رداص مئاد یملیس زوجم ،دنک یط تیقفوم اب ار
 

 ،کشزپماد طسوت هطوبرم شخب لیمکت و بسا هنیاعم زا سپ و لیمکت ار )3هرامش مرف( یملیس زوجم تساوخرد مرف دیاب بسا کلام .3.4
 .دیامن لاسرا نمجنا همانرابت لوئسم يارب ار مرف لصا

 ظاحل زا ار بسا و دشاب هتشاد تراهم بسا هنیمز رد اهیجرت و یکشزپماد ماظن نامزاس هیدییات دک ياراد تسیاب یم کشزپماد       
 لثم ییاه يرامیب شرازگ .دیامن شرازگ و یسررب یلسانت هاگتسد و یتکرح مادنا صیاقن هلمج زا یکیتنژ لاقتنا لباق ياهیراهمیب
 تسا رتهب دیاش(.دوش یمن یملیس زوجم در ثعاب !تنوفع و تحارج ،مخز ،یکیتنژ ریغ اشنم اب یتسوپ ياه يرامیب !شگنل
  )دوش دیق دوش یم یملیس زوجم يارب بسا ندش در ثعاب هک ییاهیرامیب

 
 یساسا یفارحنا رب لاد یکردم ای ، هدش شرازگ یکیتنژ يا هصیقن ادعب ، هدمآ تسدب بلقت اب زوجم کی دوش مولعم هک یتروص رد .4.4

 .دهدب ار يرتشیب تاشیامزآ تساوخرد ای و دنک لطاب ای قیلعت ار زوجم دناوت یم همانرابت هتیمک ،دشاب هتشاد دوجو داژن درادناتسا زا
 هنیزه ،نایرن تیعضو ندوب حیحص تابثا تروص رد .دوب دهاوخ نایرن کلام هدهع هب یبناج تاراسخ هنوگره و تانیاعم نیا هنیزه
 .دش دهاوخ هداد تشگرب کلام هب اه

 
 تادیلوت .دوش یم رشتنم همانرابت X شخب رد اهنآ تادیلوت و هدوب یملیس زوجم دقاف ششک ماجنا نامز رد هک ینایرن تادیلوت .5.4

 دراو همانرابت یلصا شخب هب و هدرک ادیپ اقترا شخب نیا زا ،دوش هداد یملیس زوجم نایرن هب اهدعب هک یتروص رد X شخب ياهبسا
 .دوش یم

 رد ارنآ زا هخسن کی و هدرک تبث " 4 هرامش مرف " لثمدیلوت یهاوگ يور رب هناگادج روطب ار ششک ره تسیاب یم یملیس کلام .6.4
 تروص رد تسیاب یم نایدام کلام و هدوب صخشم خیرات رد یملیس اب ششک ماجنا هلزنم هب مرف نیا .دهد رارق نایدام کلام رایتخا
 .دیامن هدافتسا بسا تبث يریگیپ و نمجنا هب هرک دلوت شرازگ يارب مرف نآ زا هرک دلوت

 هرامش مرف" یط )لاس ره رویرهش رخآ ات رثکادح ( ششک لصف نایاپ رد ار یملیس ره ياه ششک تسرهف تسیاب یم هدننکدیلوت .7.4
 .دیامن مالعا نمجنا همانرابت لوئسم هب "5

 
 
 
  بسا مان -5
 

 مان .دوش دراو همانرابت رد )همانرابت نیناوق 3 شخب هب دوش هعجارم( هطوبرم هدننکدیلوت دنوشیپ اب ای درف هب رصحنم مان اب دیاب نیپساک .1.5
 .دوب دهاوخ رییغت لباقریغ تبث زا سپ بسا

 
 کی رد مان یسیلگنا راتشون دیاب یبیکرت تاملک زا هدافتسا تروص رد .دشاب هملک کی اهیجرت و یسراپ یماسا زا تسا رتهب بسا مان .2.5

 ) Golemaryam میرم لگ :لاثم( دوش هتشون هملک
 

 .دشاب )1 هرامش همیمض( اهادص و فورح شراگن درادناتسا قباطم دیاب یسیلگنا هب بسا مان نتشون .3.5
 

 .دشاب )2 هرامش همیمض( دلوت لاس ساسا رب نیپساک بسا يراذگمان درادناتسا قباطم دیاب بسا مان .4.5
 



 

 
 

 
 
 
 یکیتنژ تست و پیچورکیم ،غاد -6
 

 مالعا دوخ ياضما اب و یبتک تروص هب ار تاحالصا تسیاب یم کلام ، بسا يدارفنا ییاسانش مرف لیمکت رد هابتشا زورب تروص رد .1.6
 .دیامن لاسرا نمجنا همانرابت لوئسم يارب ارنآ و

 
 نویلیم 1 غلبم هب همیرج تخادرپ اب تبث رد ریخات .دسرب تبث هب نمجنا همانرابت رد یگلاس کی زا شیپ رثکادح ات دیاب نیپساک کی .2.6

 .دوب دهاوخ هارمه لایر
 

 ،یکیتنژ تست دقاف دییات دروم ياهبسا .تسا یمازلا 2021 لاس يادتبا زا نیپساک ياهبسا يارب باسنا تست و يا نا يد تست ماجنا .3.6

 تست و يا نا يد تست هجیتن هک دنراد ار اقترا تیلباق یتروص رد ناشتادیلوت و اه بسا نیا .دنوش یم دراو همانرابت P شخب رد
 .دشاب یم بسا کلام هدهع هب يا نا يد تست هب طوبرم ياه هنیزه هیلک .دنریگب رارق دییات دروم اهنآ باسنا

 
 ،دیفس ياه ناشن ، گنر لماش بسا ياهیگژیو قیقد شرازگ اما .تسین یمازلا یلو هدش هیصوت نیپساک بسا يارب پیچورکیم بصن .4.6

 رد ار كرادم نیا نمجنا .تسا یمازلا ) 6هرامش مرف 2 هحفص رد( یبوکلاخ و غاد راثآ لثم یباستکا مئالع و وم چیپ ،یعیبط مئالع
 . دنک یم يرادهگن مئاد روطب يا هدنورپ

  
 :دیامن ددجم تست ای يرابجا کیتنژ تست تساوخرد دناوت یم نمجنا یللملا نیب نیناوق قباطم ،هباشم دراوم ریاس و ریز دراوم رد .5.6

 یعیبط شور هب هچ - زور 30 فرظ رد هک ینایدام جاتن ؛ دنا هدوب غلاب نایرن کی زا شیب ضرعم رد عترمرد هک ییاه نایدام جاتن
 هدش دیلوت زوجم دقاف نایرن کی اب ششک رثا رد هک ییاه هرک ؛دنا هتفرگ رارق نایرن کی زا شیب ضرعم رد - یعونصم حیقلت اب هچ
 رد یناوتان تروص رد ای ؛ دشاب نکمم ریغ یکیتنژ رظن زا گنر نیا دوجو هک دشاب هدش تبث یگنر هب نیپساک بسا کی رگا ؛ دنا
 بسا کلام هدهع هب ددجم تست ای يرابجا کیتنژ تست هنیزه .دشاب هتشاد تقباطم تبث تاررقم مامت اب هک یفاک كرادم هیهت
 بسا کلام هب دیاب اه هنیزه ،بسا تبث تحص تابثا تروص رد هک دنادب دیاب هدرک ار تست تساوخرد هک یسک اما دوب دهاوخ
 .دوش هدنادرگرب

 
 و یسررب دروم ات دوش یم مالعا هسسوم هب نمجنا طسوت یکیتنژ تاشیامزآ ماجنا يارب یللملا نیب نمجنا دییات دروم هاگشیامزآ .6.6

 .دریگرارق دییات
 
  
 تافلت شرازگ و تیکلام لاقتنا -7

 هک دشاب یم بسا يدارفنا ییاسانش مرف رد هدش شرازگ تاعالطا ،نیپساک ياهبسا تیکلام هب طوبرم تاعالطا ندرک بوتکم يانبم
 رگید ياعدا هنوگره هب ییوگخساپ تیلوئسم اذل .دوش یم هئارا نمجنا هب کلام هدنیامن ای کلام طسوت يراهظا دوخ تروص هب
 نیا رد نمجنا و هدوب بسا يدارفنا ییاسانش مرف رد هدش شرازگ کلام هدهعرب بسا تیکلام هب تبسن یقوقح و یقیقح صاخشا
 کلام زا ریغ صاخشا طسوت  بسا تیکلام رب لاد كرادم هئارا تروص رد .دیامن یم تیلوئسم هنوگ ره بلص دوخ زا صوصخ
 ياه باتک رد مزال تاحیحصت تهج دیدج تیکلام شرازگ صوصخ رد ات دوب دهاوخ فظوم نمجنا همانرابت هتیمک ،هدش شرازگ
 .دیامن مادقا یللملا نیب و یلم همانرابت
 يریگدر هب کمک و یمومع هدافتسا يارب عجرم کناب کی داجیا ًافرص بسا تیکلام لاقتنا هب طوبرم تاعالطا يروادرگ زا فده
  .دشاب یم روشک حطس رد نمجنا ياه هدنیامن طسوت لاس ره نایاپ رد اهبسا

 لاسرا نمجنا يارب نآ زا هخسن کی ،تیکلام لاقتنا زا دعب هام کی رثکادح و تبث  7 هرامش مرف يور رب دیاب بسا تیکلام لاقتنا .1.7
  .دوش

 تابوتکم اب هارمه دیاب بسا دیرخ شرازگ ،دشابن تایح دیق رد بسا تیکلام لاقتنا ماگنه رد یلبق هدش شرازگ کلام هک یتروص رد .2.7
  .دشاب ثارو ای یفوتم کلام لیکو زا تیکلام لاقتنا تقفاوم بسک هدنهد ناشن مزال

 هرامش همیمض قباطم(يرضحم دهعت هئارا هب تبسن تسیاب یم رادیرخ 7.2 هدام ای و 7.1 هدام طیارش تیاعر ناکما مدع تروص رد .3.7
  .دنک مادقا )3

 لاسرا و لیمکت اب ،لاس ره هام نمهب 15 خیرات زا لبق ات رثکادح و بسا ندش فلت زا سپ هام کی ات رثکادح تسیاب یم بسا کلام .4.7

 مادقا نمجنا هب دوخ بسا ندش فلت شرازگ هب تبسن ،بسا تبث یهاوگ ای تروپساپ ،همانسانش لصا هارمه هب "10 هرامش مرف"
 .دیامن

 يارب لایر نویلیم 1 فقس ات يا همیرج بسا سأر ره يازا هب ،نیناوق نیا دافم تیاعر مدع تروص رد دناوت یم همانرابت هتیمک .5.7
  .دیامن نییعت کلام

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 نینج لاقتنا و یعونصم حیقلت -8
 
 ناگنهد شرورپ يارب مرپسا نیمات و نژ یناوارف هعسوت يارب شالت رد و بایمک داژن کی ناونع هب نیپساک بسا تیعضو هب هجوت اب

 .تسا نینج لاقتنا و یعونصم حیقلت زا هدافتسا ،هداتفارود یحاون
 

 .دشاب هارمه )8 هرامش مرف( حیقلت و يریگ مرپسا یهاوگ اب دیاب هدش دیلوت یعونصم حیقلت شور هب هک يا هرک يارب تبث تساوخرد .1.8
 و نایرن دوش یم هیصوت .دش دهاوخ رکذ دیلوت شور دنا هدش دیلوت یعونصم حیقلت شور هب هک يا هرک تبث یهاوگ ای همانسانش رد .2.8

 نایدام و نایرن هجنانچ راک نیا اب .دنوش يا نا يد تست ،حیقلت و يریگ مرپسا نامز رد دنا هدشن تست البق هک یتروص رد نایدام
  .تشاد دهاوخ دوجو نانیمطا هرک نیدلاو دییات دروم رد دنشابن سرتسد رد تست يارب تبث نامز رد

 صاخ دراوم رد رگم ؛ تسا زاجم یملیس نآ دمجنم مرپسا زا هدافتسا اب هدنز صلاخ هرک 10 دیلوت اهنت یملیس ندش فلت تروص رد .3.8
 .یللملا نیب نمجنا زا نمجنا هزاجا بسک و مرپسا کلام تساوخرد زا سپ

 هدمآ دوجو هب کمخت کی زا هک ییولقود ياه هرک .دراد دوجو هدنهد نایدام ره يازا هب هرک کی تبث و دیلوت ناکما اهنت لاس ره رد .4.8
 کی زا شیب دیلوت .دوب دنهاوخ ینثتسم هدعاق نیا زا دنا هدش لمح دحاو يرادراب کی رد و لامح نایدام کی طسوت اهنآ ود ره و
 یللملا نیب نمجنا زا نمجنا هزاجا بسک و نایدام کلام تساوخرد زا سپ صاخ دراوم رد اهنت لاس رد هدنهد نایدایم کی زا هرک
 .تسا ریذپ ناکما

 هارمه )9 هرامش مرف(نایور ای کمخت لاقتنا یهاوگ اب دیاب هدش دیلوت نایور ای کمخت لاقتنا شور اب هک يا هرک تبث تساوخرد .5.8
  .دوش لاسرا نمجنا هب کلام طسوت دیاب یهاوگ نیا .دشاب

 ،نایرن دوش یم هیصوت .دش دهاوخ رکذ دیلوت شور ، تسا هدش دیلوت نایور ای کمخت لاقتنا شور هب هک یبسا تبث یهاوگ رد .6.8
 راک نیا اب .دنوش يا نا يد تست ،حیقلت و يریگ مرپسا نامز رد ،دنا هدشن تست البق هک یتروص رد هدنریگ نایدام و هدنهد نایدام
 دییات هرک نیلاو هک تشاد دهاوخ دوجو نانیمطا نیا دنشابن سرتسد رد تبث نامز رد لامح نایدام و هدام دلاو ،نایرن هک یتروص رد
 .دنوش یم

 
 


