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تفایرد یارب  .تسا  هدش  دیلوت  خیرات ۱۴۰۲/۲/۲۹  رد  راکدوخ  روط  هب  هک  تسا  نیالنآ  یامنهار  یدولناد  هخسن  دنس  نیا 
.دینک هعجارم   P3.express/fa/manual/v2/ هب زور  هب هخسن 

یلکش ره  هب  ار  نآ  دیناوت  یم تسا و  هدش  هئارا   Creative Commons Attribution 4.0 International زوجم اب  امنهار  نیا 
.دینک رشنزاب  هدافتسا و  یلبق  یگنهامه  نودب  دیتسه و  لیام  هک 

دازرهم یحتف ، دیون  یرهچ ، داریه  یتشهب ، یدهم  شنمدازآ ، دیحو  ییاباباقآ ، بنیز  ابفلا : فورح  بیترت  هب  نامجرتم ،
یسدقم سابع  هدازروصنم ،
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هژورپ شزاغآ 

هناهام شزاغآ 
یگتفه تیریدم 

تیریدم
هنازور

هناهام همتاخ 

همتاخ
هژورپ

تیریدم
هژورپاسپ

هژورپ یماح  باصتنا 

A01

هژورپ ریدم  باصتنا 

A02

میت یدیلک  یاضعا  باصتنا 

A03

هژورپ فیرعت 

A04

اه یندش لیوحت یزیر  همانرب ییاسانش و 

A05

اه کسیر هب  خساپ  یزیر  همانرب ییاسانش و 

A06

هژورپ شزاغآ  یرواداتمه 

A07

همتاخ / همادا یریگ  میمصت 

A08

هژورپ یمسر  عورش  هسلج 

A09

زکرمتم طابترا  یرارقرب 

A10

اه همانرب حالصا  یرگنزاب و 

B01

هناهام یرواداتمه 

B02

همتاخ / همادا یریگ  میمصت 

B03

هناهام هخرچ  عورش  هسلج 

B04

زکرمتم طابترا  یرارقرب 

B05

درکلمع شرازگ  یبایزرا و 

C01

تافارحنا هب  خساپ  یزیر  همانرب

C02

یگتفه شیاپ  هسلج 

C03

زکرمتم طابترا  یرارقرب 

C04

رییغت یاه  تساوخرد لیاسم و  اه ، کسیر تیریدم 

D01

هدش لیمکت  یاه  یندش لیوحت دییات 

D02

ناعفنیذ تیاضر  یبایزرا 

E01

دوبهب یارب  یزیر  همانرب اه و  هتخومآ سرد  تبث 

E02

زکرمتم طابترا  یرارقرب 

E03

لوصحم لیوحت 

F01

ناعفنیذ تیاضر  یبایزرا 

F02

هژورپ همتاخ  یرواداتمه 

F03

هژورپ دانسا  یناگیاب 

F04

هژورپ نایاپ  نشج 

F05

زکرمتم طابترا  یرارقرب 

F06

عفانم یبایزرا 

G01

یزادرپ هدیا 

G02

زکرمتم طابترا  یرارقرب 

G03
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:: یتیریدم یتیریدم یاه   یاه تیلاعف تیلاعف تسرهف   تسرهف

هژورپ هژورپ شزاغآ   شزاغآ
هژورپ  یماح  باصتنا   — A01   
هژورپ  ریدم  باصتنا   — A02   

میت  یدیلک  یاضعا  باصتنا   — A03   
هژورپ  فیرعت   — A04   

اه  یندش لیوحت یزیر  همانرب ییاسانش و   — A05   
اه  کسیر هب  خساپ  یزیر  همانرب ییاسانش و   — A06   

هژورپ  شزاغآ  یرواداتمه   — A07   
همتاخ  / همادا یریگ  میمصت   — A08   
هژورپ  یمسر  عورش  هسلج   — A09   

زکرمتم  طابترا  یرارقرب   — A10   

هناهام هناهام شزاغآ   شزاغآ
اه  همانرب حالصا  یرگنزاب و   — B01   

هناهام  یرواداتمه   — B02   
همتاخ  / همادا یریگ  میمصت   — B03   

هناهام  هخرچ  عورش  هسلج   — B04   
زکرمتم  طابترا  یرارقرب   — B05   

یگتفه یگتفه تیریدم   تیریدم
درکلمع  شرازگ  یبایزرا و   — C01   

تافارحنا  هب  خساپ  یزیر  همانرب  — C02   
یگتفه  شیاپ  هسلج   — C03   

زکرمتم  طابترا  یرارقرب   — C04   

هنازور هنازور تیریدم   تیریدم
رییغت  یاه  تساوخرد لیاسم و  اه ، کسیر تیریدم   — D01   

هدش  لیمکت  یاه  یندش لیوحت دییات   — D02   

هناهام هناهام همتاخ   همتاخ
ناعفنیذ  تیاضر  یبایزرا   — E01   

دوبهب  یارب  یزیر  همانرب اه و  هتخومآ سرد  تبث   — E02   
زکرمتم  طابترا  یرارقرب   — E03   

هژورپ هژورپ همتاخ   همتاخ
لوصحم  لیوحت   — F01   

ناعفنیذ  تیاضر  یبایزرا   — F02   
هژورپ  همتاخ  یرواداتمه   — F03   

هژورپ  دانسا  یناگیاب   — F04   
هژورپ  نایاپ  نشج   — F05   

زکرمتم  طابترا  یرارقرب   — F06   

هژورپاسپ هژورپاسپ تیریدم   تیریدم
عفانم  یبایزرا   — G01   

یزادرپ  هدیا   — G02   
زکرمتم  طابترا  یرارقرب   — G03   
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همدقم همدقم

لماش ۳۳ دنیارف  نیا  .دنک  یم هدافتسا  هداس  یدنیارف  زا   P3.express تسا ، هدش  هداد  ناشن  رادومن  رد  هک  هنوگ  نامه 
هعلاطم ای  دوش  زاب  نآ  حرش  ات  دینک  کیلک  رادومن  یاه  تیلاعف زا  مادکره  یور  دیناوت  یم .تسا  هورگ  رد ۷  یتیریدم  تیلاعف 

.دینک عورش  ( A01  ) تیلاعف نیلوا  اب  ار  دوخ 

لوصا لوصا

یا هنوگ هب   P3.express دننک. تیعبت  ( NUPP  ) اه هژورپ ریگارف  لوصا  زا  دیاب   P3.express یاه هژورپ رد  هدش  ماجنا  یاهراک 
.دشاب هتشاد  یراگزاس  یناوخمه و   NUPP لوصا اب  هک  هدش  یحارط 

یهدنامزاس یهدنامزاس

کی هژورپ  یگدیچیپ  داعبا و  هب  هجوت  اب  دناوت  یم میت  نیا  هک  تسا  هژورپ  تیریدم  یاه  تیلاعف ماجنا  لوئسم  یتیریدم  یمیت 
تیریدم یاه  تیلاعف یزاس  هدایپ  یوگخساپ  دنک و  یم تیاده  ار  میت  نیا  هژورپ  ریدم  .دشاب  هتشاد  وضع  کی  زا  رتشیب  ای 

نورد یماح  .دهد  یم شرازگ  هژورپ  ینامزاس  نورد  یماح  و  دوجو ) تروص  رد   ) امرفراک هژورپ  ریدم  هب  هژورپ  ریدم  .تسا  هژورپ 
.تسا هژورپ  زاین  دروم  عبانم  ریاس  یلام و  نیمات  هژورپ ، ییاهن  یجورخ  لوئسم  هک  تسا  یدشرا  ریدم  هژورپ  ینامزاس 

زا نآ  یاضعا  مامت  هک  یمیت   ) لوصحم دیلوت  ینامزاس  نورد  میت  ره  .دراد  دوجو  لوصحم  دیلوت  میت  دنچ  ای  کی  هژورپ  ره  رد 
( دوجو تروص  رد   ) شا ینامزاس دحاو  ریدم  هب  درف  نیا  هک  دوش  یم تیاده  میت  ربهر  کی  طسوت  دنتسه ) امش  نامزاس  تارفن 

هدننک نیمات  هژورپ  ریدم  طسوت  هدننک ) نیمات   ) لوصحم دیلوت  ینامزاس  نورب  میت  .دهد  یم شرازگ  هژورپ  ریدم  نینچمه  و 
.دهد یم شرازگ  هژورپ  ریدم  دوخ و  یلخاد  ناریدم  هب  زین  درف  نیا  .ددرگ  یم تیاده 

دانسا دانسا

: زا دنترابع   P3.express رد هدش  فیرعت  دانسا 

(template  ) هژورپ حرش 
لیوحت لباق  مالقا  هشقن 

(template  ) یریگیپ تسیل 
(template  ) تمالس تسیل  کچ 

هیهت یارب  ییامنهار  ناونع  هب  اه  نآ زا  ناوت  یم ای  دنوش  هدافتسا  دنتسه  هک  یتروص  نامه  هب  دنناوت  یم هنومن  یاه  لیاف
.درک هدافتسا  هدش  یزاس  یشرافس دانسا 

، مظنم یدنب  نامز اب  نابیتشپ  هخسن  هیهت  تیلباق  دیاب  اضف  نیا  رد  .تسا  مزال  هژورپ  دانسا  یزاس  هریخذ یارب  زکرمتم  ییاضف 
ییاضف نینچ  امش  نامزاس  رگا  .تفرگ  رظن  رد  ار  یسرتسد  حوطس  نییعت  تیوه و  زارحا  نامزاس ، زا  جراخ  زا  یسرتسد  دوجو 

: دینک هدافتسا  ریز  زاب  نتم دازآ و  یاهراکهار  زا  دیناوت  یم درادن  رایتخا  رد  ار 

nextcloud
Cryptpad

ناونع هب  تشاد ؛ دیهاوخ  زاین  زین  یهورگ  یوگتفگ  رازفا  مرن  کی  هب  دنتسه ، رقتسم  یفلتخم  یاه  ناکم رد  میت  یاضعا  رگا 
: ریز زاب  نتم دازآ و  یاه  هنیزگ لاثم ،

element
rocket.chat

هلئسم نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دنوش  تبث  یریگیپ  تسیل  رد  ینآ  تروص  هب  رییغت  یاه  تساوخرد لیاسم و  اه ، کسیر دیاب 
زین هارمه  نفلت  قیرط  زا  یتح  لکش و  نیرت  هداس هب  تسیل  نیا  هب  یسرتسد  هک  مینک  یزاس  هدایپ یا  هنوگ هب  ار  متسیس  دیاب 
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https://nupp.guide/fa/
https://p3.express/fa/manual/v2/project-description.odt
https://p3.express/fa/manual/v2/follow-up-register.ods
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یاه تشاددای سپس  دینک ، هدافتسا  یصخش  تشاددای  هچرتفد  زا  دیناوت  یم دیشاب  هتشادن  یناکما  نینچ  رگا  .ددرگ  ایهم 
هزوح نیا  رد  دنناوت  یم ریز  زاب  نتم دازآ و  یرادرب  تشاددای یاهرازفا  مرن .دینک  لقتنم  یریگیپ  تسیل  هب  تقو  عرسا  رد  ار  دوخ 

: دننک کمک  امش  هب 

Joplin
Standard Notes

Turtl

یزاس یزاس یشرافس یشرافس

دیشاب بقارم  دیاب  یلو  دینک ، لامعا  نآ  رد  یتارییغت  دیناوت  یم هژورپ  نوماریپ  طیارش  اب   P3.express رتهب قابطنا  روظنم  هب 
رتهب ًالومعم  .دوش  هتشاد  هگن  هداس  متسیس  دوشن و  دراو  یا  همطل متسیس  یلخاد  تابث  هب  تارییغت  نیا  ماجنا  نیح  رد  هک 

یزاس یشرافس ار  نآ  جیردت  هب  اهزاین  هب  خساپ  رد  دعب  دینک و  هدافتسا   P3.express یلصا بلاق  زا  راک  عورش  یارب  تسا 
.دینک

هژورپ عون  کی  یارب  ار   P3.express هنیمز ره  .دراد  دوجو   P3.express رد فلتخم  یدربراک  یاه  هنیمز هیهت  یارب  یاه  همانرب
: دنا هدش یزیر  همانرب ریز  دراوم  نونک  ات  .دنک  یم یزاس  یشرافس

ینامتخاس یاه  هژورپ یارب   P3.express
یرازفا مرن یاه  هژورپ یارب   P3.express

اپورا هیداحتا  یاه  هژورپ یارب   P3.express
یهاگشناد یاه  هژورپ یارب   P3.express

یزاس ملیف یاه  هژورپ یارب   P3.express
هرفن کت یاه  هژورپ یارب   P3.express

هعسوت  P3.express هعسوت یلصا  میت  زا  رگ  لیهست  رفن  دنچ  ای  کی  صصختم و  رفن  لقادح ۳  طسوت  اه  هنیمز زا  کی  ره 
سردآ قیرط  زا  دیراد  رگید  یا  هنیمز ندوزفا  یارب  یا  هدیا ای  دیتسه  اه  میت نیا  رد  روضح  هب  دنم  هقالع رگا  .دش  دهاوخ  هداد 

.دیریگب سامت  ام  اب   info@p3.express

دید دید هیواز   هیواز

.تشاد دیهاوخ  هژورپ  یارب  دید  هیواز  کی  طقف  دیشاب ، هتشادن  ینامزاس  نورب  هدننک  نیمات  ای  ینامزاس  نورب  یامرفراک  رگا 
رد زیچ  همه  .تشاد  دهاوخ  ار  دوخ  دید  هیواز  هژورپ  رد  هدننک  تکراشم یاه  نامزاس زا  کی  ره  تروص ، نیا  ریغ  رد 

جرد هژورپ  دانسا  رد  هک  هژورپ  یریذپ  هیجوت لاثم ، ناونع  هب  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  هژورپ  هب  امش  دید  هیواز  زا  دیاب   P3.express
ییاتکی متسیس   P3.express ینامزاس. نورب  یامرفراک  هیجوت  هن  دشاب ، هژورپ  نآ  ماجنا  زا  امش  نامزاس  هیجوت  دیاب  دوش  یم
دید هیواز  ساسا  رب  ار  دوخ  صاخ  متسیس  دیاب  نامزاس  ره  هکلب  تسین ، هژورپ  رد  هدننک  تکراشم یاه  نامزاس همه  یارب 

.دهد لکش  نامزاس 

ریدم  » ناتدوخ دید  هیواز  زا  امش  تسا  نکمم  .دراذگ  یم ریثات  تحت  مه  ار  اه  شقن هژورپ  دانسا  رب  هوالع  دید  هیواز  توافت 
« امرفراک هژورپ  ریدم   » نات هدننک نیمات  دید  هیواز  زا  و  هدننک » نیمات  هژورپ  ریدم   » امرفراک دید  هیواز  زا  اما  دیشاب ، هژورپ »

.دیتسه

هچخیرات هچخیرات

یاه ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ لاس رد  نآ  زا  ییزج  شیاریو  ود  نآ  زا  دعب  .تفای  راشتنا  دادرخ ۱۳۹۵  رد   P3.express هخسن نیلوا 
ماجنارس دش و  رشتنم  مومع  تارظن  یروآ  عمج  یارب  دنفسا ۱۳۹۹  رد   P3.express مود شیاریو  هیلوا  هخسن  .دش  رشتنم 

.دیدرگ رشتنم  تشهبیدرا ۱۴۰۰  رد  نآ  ییاهن  هخسن 
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هژورپ هژورپ شزاغآ   شزاغآ  —  — AA

یاهتنا رد  .دنوش  یم ماجنا  نالک  یا  همانرب هیهت  طیحم و  یزاس  هدامآ یارب  هژورپ  یادتبا  رد  هورگ  نیا  رد  یتیریدم  یاه  تیلاعف
.دش دهاوخ  ذاختا  هژورپ  یارجا  مدع  ای  همادا  رب  ینبم  یمیمصت  اه ، تیلاعف هورگ  نیا 

: یتیریدم یاه  تیلاعف تسرهف 

هژورپ یماح  باصتنا   — A01
هژورپ ریدم  باصتنا   — A02

میت یدیلک  یاضعا  باصتنا   — A03
هژورپ فیرعت   — A04

اه یندش لیوحت یزیر  همانرب ییاسانش و   — A05
اه کسیر هب  خساپ  یزیر  همانرب ییاسانش و   — A06

هژورپ شزاغآ  یرواداتمه   — A07
همتاخ / همادا یریگ  میمصت   — A08
هژورپ یمسر  عورش  هسلج   — A09

زکرمتم طابترا  یرارقرب   — A10
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هژورپ هژورپ یماح   یماح باصتنا   باصتنا  —  — A01A01

(. هریدم تأیه  یاضعا  زا  یکی  احیجرت   ) تسا هژورپ  هژورپ یماح   یماح ناونع  هب  دشرا  یریدم  باصتنا  نامزاس ، یتیریدم  تیلاعف  نیلوا 
.دهد یم شرازگ  یو  هب  هژورپ  هژورپ ریدم   ریدم دراد و  هژورپ  رد  ار  شقن  نیرتالاب  یماح 

: یماح

.تسا هژورپ  جیاتن  یریذپ و  هیجوت یوگخساپ 
.تسا هژورپ  نالک  یاه  یریگ میمصت  لوئسم 

.تسا هژورپ  یارب  بسانم  عبانم  هجدوب و  نیمات  زا  نانیمطا  لوصح  لوئسم 

فده فده

: اریز تسا ، یرورض  یماح  شقن 

یارب یفاک  ینهذ  یژرنا  تقو و  راک  نیا  دنشاب و  هتشاد  زکرمت  هژورپ  یاه  یجورخ هرمزور و  یاهراک  رب  دیاب  هژورپ  ناریدم 
.دراذگ یمن یقاب  اه  نآ یارب  هژورپ  نالک  یاه  هبنج تیریدم 

زا نانیمطا  یارب  یفاک  کیژتارتسا  تاعالطا  هژورپ و  عبانم  بذج  یارب  یفاک  ینامزاس  تردق  تسا  نکمم  هژورپ  ناریدم 
.دنشاب هتشادن  نامزاس  تامادقا  ریاس  اب  هژورپ  ندوب  وسمه 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دنوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  ریز  دراوم  یماح ، صوصخ  رد  یریگ  میمصت  ماگنه 

دنشاب و هژورپ  ریگرد  هراومه  دیاب  دوجو ، نیا  اب  اما  دننک ، فرص  هژورپ  یارب  ار  یدایز  نامز  تسین  مزال  هژورپ  نایماح 
.دنهد صاصتخا  هژورپ  هب  ار  دوخ  نامز  زا  یشخب 

ندرک لسنک  صوصخ  رد  دیابن  لاح ، نیع  رد  .دننک  تیامح  نآ  زا  دنتسه و  هژورپ  کلام  هک  دننک  ساسحا  دیاب  نایماح 
.دننک دیدرت  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یریذپ  هیجوت  هک  یا  هژورپ

هک دوش  یم ثعاب  عوضوم  نیا  اریز  تفرگ ، رظن  رد  اه  هژورپ همه  یارب  یماح  ناونع  هب  ار  درف  کی  دیابن  ناکما ، تروص  رد 
.دوش رتمک  رورم  هب  دوخ  یلصا  فیاظو  هب  تبسن  یماح  هجوت 

هرفن کت  یا  هژورپ هکنیا  رگم   ) درک بوصنم  هژورپ  کی  یارب  هژورپ  ریدم  یماح و  ناونع  هب  نامز  مه  ار  درف  کی  دیابن 
ًاتبسن فیاظو  دش و  دهاوخ  فرحنم  هژورپ  تیریدم  هزوح  رد  دوخ  صاخ  صخشم و  یاه  تیلوئسم زا  یو  اریز  دشاب ،)

.درک دهاوخ  شومارف  زین  ار  یماح  ناونع  هب  دوخ  یعازتنا 
.دننک اهراک  تاییزج  ریگرد  ار  دوخ  دیابن  هژورپ  یماح  هژورپ و  ریدم 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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هژورپ هژورپ ریدم   ریدم باصتنا   باصتنا  —  — A02A02

مهم هتکن  .دسر  یم قفاوت  هب  اه  نآ زا  یکی  اب  و  دنک ، یم تبحص  هوقلاب  هژورپ  هژورپ ناریدم   ناریدم اب  هژورپ  هرابرد  یماح  هظحل ، نیا  رد 
.دشاب هتشاد  داقتعا  هژورپ  یدرکلمع  نالک و  فادها  هب  هک  تسا  یا  هژورپ ریدم  باختنا 

ای راک  بسک و  شخب  زا  دیاب  هژورپ  ریدم  دنرادن ،) ینامزاس  نورب  یامرفراک  هک  ییاه  نآ  ) ینامزاس نورد  یاه  هژورپ دروم  رد 
.دنوش یم هدیمان  میت  میت ناربهر   ناربهر ینف  یاه  شخب ناریدم   P3.express رد .ینف  شخب  زا  هن  دوش و  باختنا  نامزاس  یتیریدم 

هژورپ و میت  ینمیا  یتمالس و  تیلوئسم  اه ، نآ ندرک  ققحم  هژورپ و  یدرکلمع  نالک و  فادها  صیخشت  رب  هوالع  هژورپ  ریدم 
.دراد هدهع  رب  زین  ار  دننک  تفرشیپ  دوخ  هفرح  رد  دنناوتب  میت  یاضعا  نآ  رد  هک  یبسانم  یراک  طیحم  داجیا 

فده فده

کی دوجو  اما  دراد ، دوجو  کچوک  یاه  میت یارب  یتکراشم  زکرمتم و  ریغ  هژورپ  تیریدم  متسیس  نتشاد  ناکما  هک  یلاح  رد 
هب .دراد  رارق  متسیس  نیا  سأر  رد  هژورپ  ریدم  تسا و  رترثوم  رت و  یلمع  اه  هژورپ رثکا  یارب  زکرمتم  هدننک  گنهامه  متسیس 

.دننک زکرمت  هژورپ  ینف  بناوج  رب  یتیریدم ، یاه  تیلوئسم اب  ندش  ریگرد  یاج  هب  دنناوت  یم ینف  ناسانشراک  بیترت ، نیا 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  روظنم  هب 

گنهامه هدننک ، لیهست  نابیتشپ ، ناونع  هب  ار  دوخ  دیاب  هکلب  دننادب ، میت  یاضعا  سییر  ار  دوخ  دیابن  هژورپ  ناریدم 
.دنریگب رظن  رد  میت  تالکشم  لیاسم و  هدننک  لح  هدننک و 

.دننک اهراک  تاییزج  ریگرد  ار  دوخ  دیابن  هژورپ  یماح  هژورپ و  ریدم 
هژورپ تیریدم  اریز  تسین  یبوخ  هدیا  هتبلا  هک  تسا  جیار  یرما  هژورپ  ریدم  ناونع  هب  ینف  سانشراک  نیرتدشرا  باصتنا 

یتیریدم شناد  ییاناوت و  اب  یصخش  هب  شقن  نیا  ندرک  رپ  یارب  ینامزاس ؛ تمس  کی  هن  تسا و  یتیریدم  هفرح  کی 
ریسم رد  یرییغت  هکلب  تسین ، یلغش  یاقترا  ینف  سانشراک  کی  یارب  ندش  هژورپ  ریدم  هک  دنامن  هتفگان  .دیراد  زاین 

.تسا یو  یلغش 
مک دوخ  یلصا  فیاظو  هب  تبسن  ار  اه  نآ هجوت  رما  نیا  اریز  دنوش  هژورپ  ینف  یاه  هبنج ریگرد  دیابن  هژورپ  ناریدم 

.دنراد دوجو  ینف  یاه  هبنج یراد  هدهع یارب  ینف  ناصصختم  هک  نیا  نمض  دنک ، یم

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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میت میت یدیلک   یدیلک یاضعا   یاضعا باصتنا   باصتنا  —  — A03A03

هدشن زاغآ  زونه  ارجا  زاف  هدشن و  دییات  زونه  هژورپ  هچرگا  .دنک  یم هژورپ  میت  لیکشت  هب  عورش  هژورپ  ریدم  هلحرم  نیا  رد 
دنتسین یتقوم  تاباصتنا  نیا  .تسا  زاین  میت  یدیلک  یاضعا  هب  هژورپ  شزاغآ  یاه  تیلاعف هورگ  لیمکت  روظنم  هب  یلو  تسا ،

.دننامب یقاب  میت  یدیلک  یاضعا  دنا  هدش باختنا  هلحرم  نیا  رد  هک  یدارفا  نامه  هژورپ  یارجا  عورش  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  و 

: تسا ریز  حرش  هب  دنزاین  دروم  هلحرم  نیا  رد  الامتحا  هک  میت  یدیلک  یاضعا 

تیریدم میت  یاضعا 
( ینامزاس نورد  لوصحم  دیلوت  یاه  میت یارب   ) میت ناربهر 

( ینامزاس نورب  لوصحم  دیلوت  یاه  میت یارب   ) هدننک نیمات  هژورپ  ناریدم 
لوصحم دیلوت  میت  ینف  یاضعا  زا  یخرب 

فده فده

نیا صوصخ  رد  یریگ  میمصت  روظنم  هب  هک  تسا  هژورپ  یریذپ  هیجوت  یبایزرا  هژورپ  شزاغآ  یاه  تیلاعف هورگ  فادها  زا  یکی 
نالک یا  همانرب رب  ینتبم  تاعالطا  نیا  .تفرگ  دهاوخ  رارق  هدافتسا  دروم  ریخ  ای  تسا  یبوخ  رکف  هژورپ  رد  یراذگ  هیامرس  هک 

نکمم دوشن  ماجنا  یبوخ  هب  راک  نیا  رگا  .دراد  زاین  ناصصختم  زا  یعیسو  فیط  یراکمه  هب  بسانم  یزیر  همانرب دنتسه و 
.دنوش باختنا  ریذپان  هیجوت یاه  هژورپ یخرب  در و  روآدوس  یاه  هژورپ یخرب  تسا 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

دیاب هژورپ  ریدم  .دننادب  تقو  فالتا  ار  دسرن  ارجا  هلحرم  هب  تسا  نکمم  هک  یا  هژورپ یور  ندرک  راک  تسا  نکمم  دارفا  یخرب 
دهد یم ناکما  اه  نآ هب  اریز  تسا  نامزاس  یارب  مهم  یراذگ  هیامرس  کی  نیا  هک  دننک  یم کرد  همه  هک  دنک  لصاح  نانیمطا 

رده اه  نآ شالت  دوش ، هتفرگ  هژورپ  یارجا  مدع  رب  میمصت  رگا  یتح  .دننک  باختنا  یراذگ  هیامرس  یارب  ار  اه  هژورپ نیرتهب  هک 
.دنا هدرک ظفح  ریذپان  هیجوت هژورپ  کی  رد  دوخ  عبانم  یراذگ  هیامرس  زا  ار  نامزاس  اه  نآ اریز  تسا ، هتفرن 

یلصا شقن  نامزاس  یتیمکاح  ماظن  دوش ، یم دیدج  دارفا  مادختسا  ای  هژورپ و  رد  دوجوم  تارفن  زا  هدافتسا  زا  تبحص  یتقو 
.دهدب صوصخ  نیا  رد  یریگ  میمصت  یارب  یفاک  رایتخا  هژورپ  ریدم  هب  هک  تسا  یماح  تیلوئسم  نیا  .دراد  ار 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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هژورپ هژورپ فیرعت   فیرعت  —  — A04A04

: دینک نیودت  ار  هژورپ  هژورپ حرش   حرش ریز  تاعالطا  یروآدرگ  اب  دینک و  رازگرب  ناعفن  یذ تکراشم  اب  ییاه  هاگراک دیاب  هلحرم  نیا  رد 

راظتنا دروم  عفانم  فادها و 
هدش ینیب  شیپ  نامز  تدم  هنیزه و 

تیفیک تاراظتنا  تامازلا و 
هژورپ یاه  تسین اه و  تسه زا  نالک  یفیصوت  حرش 

هژورپ ناعفنیذ  زا  یتسیل 

دوجوم تاعالطا  یور  افرص  دیاب  تسین ، دوجوم  هلحرم  نیا  رد  هژورپ  حرش  یارب  زاین  دروم  تاعالطا  زا  یخرب  هک  ییاجنآ  زا 
.دش دهاوخ  حالصا  یرگنزاب و  هژورپ  لوط  رد  دنس  نیا  هکنیا  .دینک  هفاضا  ادعب  ار  هدنام  یقاب دراوم  دینک و  زکرمت 

حرش ات  دینک  هدافتسا  اه  نآ تاعالطا  زا  هدرک ، یسررب  ار  نآ  هدش  یناگیاب  دانسا  تسا ، هدش  ماجنا  هباشم  یا  هژورپ البق  رگا 
.ددرگ هیهت  یرت  هنانیب عقاو 

هژورپ حرش  هنومن 

فده فده

کرد تهج  یبوخ  عبنم  نینچمه  .میشاب  وسمه  هژورپ  نالک  فادها  اب  هژورپ  یارجا  نیح  رد  هک  دنک  یم کمک  ام  هب  دنس  نیا 
.تسا میت  زا  جراخ  دارفا  رتالاب و  حوطس  ناریدم  میت ، دیدج  یاضعا  یارب  هژورپ  تیهام 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

رتمک دننک  یم روصت  ناصصختم  هچنآ  زا  امومع  هک  دراد  دوجو  دنس  نیا  رد  تایئزج  تاعالطا و  یارب  یا  هنیهب حطس  هشیمه 
هک دینک  هیهت  ار  یدنس  هژورپ ، حیحص  تیریدم  زا  یلبق  تاروصت  ندرک  هدروآرب  یاج  هب  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  .تسا 

.دنک یم نیمات  ار  هتفگ  شیپ  فادها 

دننک یمن لقتنم  ار  یعقاو  یانعم  چیه  هک  ینامزاس  لومعم  نیوانع  ندرب  راک  هب  زا  .دیهد  حرش  هصالخ  فافش و  ار  دراوم  همه 
.دینک بانتجا 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5

.دينک هدافتسا  ریذپ  رارکت  یازجا  زا  : NUP6

— 10 —

https://p3.express/fa/manual/v2/project-description.odt
https://nupp.guide/fa/nup2/
https://nupp.guide/fa/nup4/
https://nupp.guide/fa/nup5/
https://nupp.guide/fa/nup6/


اهاه یندش یندش لیوحت لیوحت یزیر   یزیر همانرب همانرب ییاسانش  وو   ییاسانش  —  — A05A05

هب یرصتخم  تاحیضوت  زاین  تروص  رد  .دینک  رازگرب  اه ) یندش لیوحت  ) لوصحم تسکش  راتخاس  هیهت  روظنم  هب  ییاه  هاگراک
هشقن هشقن رد  ار  تاعالطا  نیا  .دنهد  حیضوت  ار  اه  نآ مهم  دراوم  ریاس  تیفیک و  هدودحم ، هک  یروط  دینک ، هفاضا  اه  یندش لیوحت

.ینهذ هشقن  کی  لثم  دشاب ؛ هتشاد  یبلاق  ره  دناوت  یم دنس  نیا  .دینک  هریخذ  اهاه  یندش یندش لیوحت لیوحت

رصانع ناوت  یم دشاب ، دایز  ازجا  نیب  طباور  یتقو  .داد  طسب  ازجا  نیب  طباور  ندرک  ظاحل  اب  ناوت  یم ار  اه  یندش لیوحت هشقن 
، رصانع نیب  دایز  طباور  دوبن  تروص  رد  هک  یلاح  رد  درک ، یدنب  نامز  ناش  ینیمخت یاه  نامز تدم  اه و  نآ ساسا  رب  ار 

مادقا اه  تیولوا نآ  ساسا  رب  ارجا  یارب  سپس  درک و  یدنب  تیولوا  اهرایعم  زا  بسانم  یا  هعومجم ساسا  رب  ار  اه  نآ ناوت  یم
نییاپ حوطس  یارب  روحم  تیولوا  یدرکیور  رتالاب و  حوطس  یارب  روحم  هطبار  یدرکیور  زا  دنناوت  یم اه  هژورپ زا  یرایسب  .دومن 

.دنوش دنم  هرهب

هشقن هیهت  یارب  نآ  تاعالطا  زا  هدرک ، یسررب  ار  نآ  هدش  یناگیاب  دانسا  تسا ، هدش  ماجنا  یهباشم  هژورپ  البق  رگا 
.دیریگب کمک  اه  یندش لیوحت

.دوش زور  هب زین  هژورپ  حرش  هک  دشاب  مزال  تسا  نکمم  اه ، یندش لیوحت هشقن  هعسوت  ساسا  رب 

هژورپ حرش  هنومن 

فده فده

.تسا راوشد  هرمزور  یاهراک  رد  نآ  زا  هدافتسا  تسا ، یرورض  هراومه  نآ  اب  ییوسمه  یتایح و  هژورپ  حرش  نتشاد  هچ  رگا 
هشقن .دنک  یم رت  حضاو ار  هژورپ  هدودحم  هدرک ، رپ  ار  فاکش  نیا  دانتسا ، لباق  یعبنم  داجیا  اب  اه  یندش لیوحت هشقن 

اه تیلاعف یارجا  یلاوت  صوصخ  رد  یریگ  میمصت  یارب  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  هژورپ  یدنب  نامز بلق  نینچمه  اه  یندش لیوحت
.دنک یم کمک  ام  هب  هژورپ  تفرشیپ  یبایزرا  و 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

دیاب .دننک  یم رکف  اهراک ”  “ هب اه ” یندش لیوحت  “ یاج هب  اه  یندش لیوحت هشقن  هیهت  ماگنه  ناصصختم  لومعم ، روط  هب 
زا نانیمطا  یارب  .دننک  زکرمت  اه  یندش لیوحت یور  اهراک ، زا  لقتسم  دنک  کمک  همه  هب  هک  دینک  لیهست  یا  هنوگ هب  ار  هاگراک 

تاقوا یهاگ  .دینک  هدافتسا  یمسا  یاه  ترابع زا  یلعف  یاه  ترابع یاج  هب  اه  یندش لیوحت یراذگ  مان  یارب  عوضوم ، نیا 
.دنشک یم ریوصت  هب  ار  رصانع  بتارم  هلسلس  ینهذ  یاه  هشقن اریز  دشاب ، دیفم  دناوت  یم زین  ینهذ  هشقن  زا  هدافتسا 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5

.دينک هدافتسا  ریذپ  رارکت  یازجا  زا  : NUP6
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https://p3.express/fa/manual/v2/project-description.odt
https://nupp.guide/fa/nup2/
https://nupp.guide/fa/nup4/
https://nupp.guide/fa/nup5/
https://nupp.guide/fa/nup6/


اهاه کسیر کسیر هبهب   خساپ   خساپ یزیر   یزیر همانرب همانرب ییاسانش  وو   ییاسانش  —  — A06A06

دینک و رازگرب  اه  نآ هب  خساپ  یاه  همانرب هیهت  سپس  اه و  کسیر ییاسانش  یارب  ییاه  هاگراک میت  یدیلک  یاضعا  کمک  اب 
.دییامن هریخذ  یریگیپ  یریگیپ تسیل   تسیل رد  ار  تاعالطا 

هشقن هشقن هژورپ و  هژورپ حرش   حرش دشاب  مزال  تسا  نکمم  هدش  یزیر  همانرب یاه  خساپ هدش و  ییاسانش  یاه  کسیر ساسا  رب 
.دندرگ یناسر  زورب  زین  اهاه  یندش یندش لیوحت لیوحت

دوخ هژورپ  هب  طوبرم  یاه  کسیر هرابرد  ات  دینک  یسررب  ار  نآ  هدش  یناگیاب  دانسا  تسا ، هدش  ماجنا  یهباشم  هژورپ  البق  رگا 
.دیروآ تسد  هب  یرتشیب  تاعالطا 

یریگیپ تسیل  هنومن 

هژورپ حرش  هنومن 

فده فده

اریز مینک ، یزیر  همانرب اه  نآ هب  خساپ  یارب  هناریگشیپ  هنالاعف و  تروص  هب  هک  تسا  نیا  اه  کسیر ییاسانش  یلصا  فده 
.تسا رت  نازرا رت و  ناسآ رایسب  عوقو  زا  لبق  اه  کسیر لرتنک 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دینک یریگولج  کسیر  تیریدم  رد  تالکشم  نیرت  جیار زا  یخرب  زورب  زا  هک  دننک  یم کمک  امش  هب  ریز  دراوم 

.دینکن تبث  کسیر  ناونع  هب  ار  صخشمان  یلک و  دراوم 
ارجا و لباق  هک  دینک  یزیر  حرط  ار  ییاه  خساپ طقف  .دینکن  تبث  کسیر  خساپ  ناونع  هب  ار  صخشمان  یلک و  دراوم 

.دنشاب یبایزرا 
هن دنتسه و  یعطقریغ  یاهدادخر  نامه  اه  کسیر .دینکن  تبث  کسیر  ناونع  هب  ار  یعطق  ریغ یاهدادخر  هوقلاب  تارثا 

.دش دنهاوخ  صخشم  کسیر  یبایزرا  دنور  رد  تارثا  .اه  نآ تارثا 
نیا صیصخت  یاج  هب  تسا  رتهب  .دیهد  صاصتخا  کسیر  ره  هب  طوبرم  تامادقا  یریگیپ  لوئسم  ناونع  هب  ار  یدرف 

.دیهد صاصتخا  میت  یاضعا  زا  یرتشیب  دارفا  هب  ار  نآ  میت ، یاضعا  زا  یدودحم  دادعت  هب  تیلوئسم 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5

.دينک هدافتسا  ریذپ  رارکت  یازجا  زا  : NUP6
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https://p3.express/fa/manual/v2/follow-up-register.ods
https://p3.express/fa/manual/v2/project-description.odt
https://nupp.guide/fa/nup2/
https://nupp.guide/fa/nup3/
https://nupp.guide/fa/nup4/
https://nupp.guide/fa/nup5/
https://nupp.guide/fa/nup6/


هژورپ هژورپ شزاغآ   شزاغآ یرواداتمه   یرواداتمه  —  — A07A07

دوخ نامزاس  رد  یرگید  هژورپ  ریدم  زا  هک  هدیسر  نآ  تقو  تسا و  هدش  لماک  ابیرقت  شزاغآ  یاه  تیلاعف هورگ  هلحرم ، نیا  رد 
.دندرگ هفاضا  تمالس  تمالس تسیل   تسیل کچکچ   هب  دیاب  جیاتن  نیا  .دنک  یسررب  ار  هدش  ماجنا  یتیریدم  یاه  تیلاعف هک  دینک  تساوخرد 

یلبق یتیریدم  یاه  تیلاعف هب  ار  یرتشیب  تقو  یدعب  یاهراک  غارس  هب  نتفر  زا  لبق  تسا  رتهب  دشاب ، مک  یلیخ  زایتما  رگا 
هدنیآ رد  مک  زایتما  بسک  زا  نآ  لح  اب  هدرک ، ادیپ  ار  لکشم  نیا  یلصا  تلع  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رت  مهم اما  دیهد ، صاصتخا 

.دینک یریگولج 

تمالس تسیل  کچ  هنومن 

فده فده

ای دنا  هدش ماجنا  یتسرد  هب  هژورپ  یتیریدم  یاه  تیلاعف ایآ  هک  مینک  یسررب  هدرک ، ثکم  یکدنا  هک  تسا  نیا  یلصا  فده 
راک ریگرد  دح  زا  شیب  تسا  نکمم  اریز  تسا  دیفم  امش  راک  ندرک  کچ  یارب  یا  هژورپ نورب  صخش  زا  هدافتسا  کش  یب .ریخ 

فلتخم یاه  هژورپ هک  یدارفا  یارب  تسا  یتصرف  تیلاعف  نیا  نینچمه ، .دیوشن  تالکشم  زا  یخرب  هجوتم  دیشاب و  هدش 
.دنزومایب یدیدج  یاهزیچ  دنیارف  نیا  لالخ  رد  دننیبب و  ار  رگیدکی  راک  هک  دننک  یم تیریدم  ار  نامزاس 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

تشادرب هک  نیا  سرت  زا  دنک ، دیدرت  تالکشم  نایب  رد  دنک  یم یسررب  ار  امش  راک  هک  یدرف  هک  تسا  نیا  جیار  یکسیر 
هئارا ار  دوخ  هناقداص  رظن  یتحار  هب  دناوتب  هدننک  یسررب  درف  هک  دینک  رارقرب  یا  هنوگ هب  ار  طباور  دیاب  .دوش  یقلت  یصخش 

.دنک

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دنا مدقم ا�  بصعت ا� و  یگتسباو رب  اه  نآ تحص  جیاتن و  : NUP1
.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3

.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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https://p3.express/fa/manual/v2/health-register.ods
https://nupp.guide/fa/nup1/
https://nupp.guide/fa/nup3/
https://nupp.guide/fa/nup5/


همتاخ همتاخ // همادا همادا یریگ   یریگ میمصت   میمصت  —  — A08A08

هژورپ همتاخ  ای  نداد  همادا  صوصخ  رد  یماح  دنک و  یم لاسرا  یماح  یارب  ار  هژورپ  کرادم  دانسا و  هژورپ  ریدم  هلحرم  نیا  رد 
ویلوفتروپ تیریدم  هیال  رد  نامزاس  ناگدنریگ  میمصت رگید  اب  یرکفمه  تبحص و  هب  زاین  یماح  تسا  نکمم  .دریگ  یم میمصت 

.هژورپ ریدم  هن  تسا و  یماح  اب  راک  نیا  ماجنا  شور  نییعت  لاح ، ره  رد  .دشاب  هتشاد 

تسا مزال  دیتسه ، هصقانم  رد  تکرش  هب  توعد  هب  ییوگ  خساپ  لاح  رد  دیشاب و  هتشاد  ینامزاس  نورب  یامرفراک  امش  رگا 
اه نآ هک  دینامب  رظتنم  دینک و  لاسرا  زین  امرفراک  یارب  ار  میمصت  نآ  نامزاس ، لخاد  رد  همتاخ  / همادا یریگ  میمصت  رب  هوالع 

تیلاعف نیا  .دننک  مالعا  امش  هب  ار  هژورپ  همتاخ  ای  همادا  صوصخ  رد  ییاهن  میمصت  هدرک ، باختنا  ار  دوخ  هدننک  نیمات 
.دسر یم نایاپ  هب  دوش  یم اضما  یهباشم  ینوناق  دنس  ای  دادرارق  هک  یماگنه  یتیریدم 

هک تسا  زاین  الامتحا  دنا ، هدش باختنا   A05 رد اه  نآ زا  یخرب  دیشاب و  هتشاد  ینامزاس  نورب  یاه  هدننک نیمات  تسا  رارق  رگا 
تسا نکمم  اه  نآ اب  دادرارق  یاضما  ینامزاس و  نورب  ناگدننک  نیمات  رگید  باختنا  .دیدنبب  دادرارق  اه  نآ اب  هلحرم  نیا  رد 

.دریذپ تروص  یدروم  تروص  هب  ًادعب 

فده فده

نورد یاه  هژورپ رد  یلو  دنراد ، ینشور  حضاو و  همتاخ  / همادا تامیمصت  هراومه  دنراد  ینامزاس  نورب  یامرفراک  هک  ییاه  هژورپ
هب ناوت  یم ار  هلحرم  نیا  .دنک  یم ادیپ  همادا  صخشم  میمصت  ذخا  نودب  هدش ، عقاو  تلفغ  دروم  هلحرم  نیا  یهاگ  ینامزاس 

.دومن ذخا  ار  مزال  یاهاضما  تادهعت و  ریسم ، همادا  زا  شیپ  تفرگ و  رظن  رد  هژورپ  یارب  ینوتسلیام  ناونع 

تیلاعف نیا  .دننک  یم یراذگ  هیامرس  یا  هژورپ ره  رد  دنراد  سرتسد  رد  یعبانم  هک  یمادام  اه  نامزاس یخرب  رگید ، یوس  زا 
یریذپ هیجوت  یاتسار  رد  هناهاگآ  یاه  میمصت ذخا  زا  نانیمطا  نآ  فده  دراد و  رارق  اه  تیلاعف زا  یا  هریجنز نایاپ  رد  یتیریدم 

.تسا هژورپ 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

فادها اب  اه  نآ ندوب  وسمه  زا  نانیمطا  بسانم و  یاه  هژورپ باختنا  اه ، هژورپ عماج  یبایزرا  یارب  روحم  هژورپ  نامزاس  ره 
هژورپ تیریدم  متسیس  هب  بستنم  تالکشم  زا  یرایسب  .دراد  ویلوفتروپ  تیریدم  متسیس  رارقتسا  هب  زاین  نامزاس  کیژتارتسا 

.نامزمه تروص  هب  دایز  رایسب  یاه  هژورپ نتشاد  لاثم ، ناونع  هب  دراد ؛ ویلوفتروپ  تیریدم  فعض  رد  هشیر 

یمتسیس دوجو  زا  یا  هناشن هکلب  تسین ، تسکش  کی  هژورپ  ماگنهدوز  همتاخ  صوصخ  رد  میمصت  هک  دننک  کرد  دیاب  همه 
نودب عوضوم  نیا  دهد و  صیخشت  ار  تسین  دنمدوس  نامزاس  یارب  هچ  نآ هتسناوت  هک  تسا  هژورپ  تیریدم  رد  دنمشوه 

.تسین رسیم  هژورپ  شزاغآ  یاه  تیلاعف هورگ  رد  میت  یدیلک  یاضعا  کمک 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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https://nupp.guide/fa/nup3/
https://nupp.guide/fa/nup5/


هژورپ هژورپ یمسر   یمسر عورش   عورش هسلج   هسلج  —  — A09A09

ارف رگیدکی  اب  هدننک  نیمات  امرفراک و  یوس  زا  هطوبرم  ناعفنیذ  ییانشآ  هژورپ و  عورش  نامز  ، A08 رد هژورپ  دیئات  تروص  رد 
.دوش یم ماجنا  یمسر  یا  هسلج یرازگرب  اب  راک  نیا  .دسر  یم

هژورپ و ریدم  .دبای  صاصتخا  نامزاس ، زا  جراخ  یناکم  رد  احیجرت  هژورپ ، عورش  یمسر  هسلج  هب  لماک  زور  کی  تسا  رتهب 
یا هبرجت دادیور  نیا  هک  دننک  لصاح  نانیمطا  هدرک ، لیهست  ار  هسلج  نیا  دیاب  دوجو ) تروص  رد   ) تیریدم میت  یاضعا  ریاس 

.تسا همه  یارب  ریذپلد 

فده فده

: زا دنترابع  هسلج  نیا  یلصا  فادها 

هژورپ هب  نداد  تیمسر 
یزاس هکبش  رگیدکی و  اب  ینامزاس  نورب  ینامزاس و  نورد  ناعفنیذ  ییانشآ  یارب  یتصرف  داجیا 

هژورپ هیلوا  تاعالطا  لدابت 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

هژورپ تاییزج  رورم  هب  طقف  هک  تسین  هدننک  لسک  کشخ و  یا  هسلج هژورپ  عورش  یمسر  هسلج  هک  دینک  لصاح  نانیمطا 
.دیروآ دوجو  هب  یزاس  میت  فده  اب  دنیاشوخ  یا  هبرجت ضوع ، رد  .دزادرپب 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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https://nupp.guide/fa/nup4/
https://nupp.guide/fa/nup5/


زکرمتم زکرمتم طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب  —  — A10A10

لاسرا یلیمیا  همه  یارب  و  یزاجم ) یاه  میت یارب  نآ  لداعم  ای   ) دینک بصن  نامزاس  رد  یرنب  هژورپ ، عورش  مالعا  روظنم  هب 
.دیهد حیضوت  ار  نآ  عفانم  هژورپ و  یارجا  یارب  نامزاس  لیالد  هدرک ،

فده فده

فیط زا  ناریدم ) یتح  و   ) نادنمراک رثکا  دنرادن و  یصخشم  هناشن  چیه  اه  هژورپ نایاپ  عورش و  اه  نامزاس زا  یرایسب  رد 
رب اهنت  دارفا  هک  دوش  یم ثعاب  دوخ  هبون  هب  عوضوم  نیا  .دنتسه  عالطا  یب  نامزاس  رد  یراج  یاه  هژورپ زا  یعیسو 

نآ فادها  اب  ار  دوخ  دنناوتب  دنشاب و  هتشاد  هژورپ  زا  یلک  یکرد  هک  نآ  نودب  دنوش ، زکرمتم  دوخ  یصصخت  یاه  تیلاعف
زا یراکمه  هب  قیوشت  دهعت و  داجیا  قیرط  زا  زکرمتم  تاطابترا  .دنشاب  هتشاد  یراکمه  دارفا  ریاس  اب  یتسرد  هب  دننک و  وسمه 

.دنک یم یریگشیپ  لیاسم  هنوگ  نیا  عوقو 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

نآ تسا  رتهب  دیشاب و  هتشاد  ناجیه  روش و  هژورپ  یارب  هک  دیهد  هئارا  هژورپ  رد  ار  دوخ  درکلمع  نیرتهب  دیناوت  یم یتروص  رد 
کشخ و تاطابترا  زا  دینک  یعس  .دینک  داجیا  اه  نآ رد  هباشم  یساسحا  هداد ، لاقتنا  نارگید  هب  دوخ  تاطابترا  رد  ار  ناجیه 

.دینک یراددوخ  هدننک  لسک 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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https://nupp.guide/fa/nup3/
https://nupp.guide/fa/nup4/
https://nupp.guide/fa/nup5/


هناهام هناهام شزاغآ   شزاغآ  —  — BB

تیاهن رد  دننک و  هدامآ  دیدج  هناهام  هخرچ  کی  یارب  ار  ام  ات  دنوش  یم ارجا  هام  ره  یادتبا  رد  هورگ  نیا  یتیریدم  یاه  تیلاعف
.مینک فقوتم  ار  نآ  هک  تسا  مزال  ای  تسا  ریذپ  هیجوت نانچمه  هژورپ  همادا  هک  دننک  صخشم 

: یتیریدم یاه  تیلاعف تسرهف 

اه همانرب حالصا  یرگنزاب و   — B01
هناهام یرواداتمه   — B02

همتاخ / همادا یریگ  میمصت   — B03
هناهام هخرچ  عورش  هسلج   — B04

زکرمتم طابترا  یرارقرب   — B05
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اهاه همانرب همانرب حالصا   حالصا یرگنزاب  وو   یرگنزاب  —  — B01B01

رازگرب ور  شیپ  هام  یاه  یندش لیوحت هب  یلوتم  صیصخت  لیصفت و  همانرب و  لک  نالک  یاه  هبنج یرگنزاب  یارب  ییاه  هاگراک
.دنراذگ یم  رثا  یریگیپ  یریگیپ تسیل   تسیل اهاه و  یندش یندش لیوحت لیوحت هشقن   هشقن هژورپ ، هژورپ حرش   حرش یور  تاحالصا  نیا  .دینک 

هیهت یارب  دوجوم  تاعالطا  زا  دینک و  لرتنک  ار  اه  نآ هدش  یناگیاب  دانسا  دنا ، هدش ماجنا  یهباشم  یاه  هژورپ البق  رگا 
.دیریگب کمک  رت  هنانیب عقاو  یاه  همانرب

هژورپ حرش  هنومن 

یریگیپ تسیل  هنومن 

فده فده

تیلاعف نیا  رد  .دنتسین  یفاک  ارجا  یارب  هدوب ، نالک  دنوش  یم هیهت  هژورپ  شزاغآ  یاه  تیلاعف هورگ  رد  هک  ییاه  همانرب
تیعقاو اب  ات  دنوش  یرگنزاب  موادم  روط  هب  دیاب  اه  همانرب همه  .دنوش  یم قیقدت  حالصا و  نالک  یاه  همانرب هام  ره  یتیریدم 

.دنشاب هتشاد  تقباطم 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  یارب 

.دینک هدافتسا  یزیر  همانرب یاه  هاگراک یرازگرب  یارب  هدننک  لیهست  یاه  کینکت زا 
زین هژورپ  لک  نالک  همانرب  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  هکلب  دینکن ، زکرمت  ور  شیپ  هام  همانرب  تسکش  لیصفت و  یور  افرص 

.دشاب هدش  زور  هب
هفاضا ار  دنتسه  مزال  یدربراک  یاه  هبنج یارب  هک  یتاعالطا  طقف  .دینکن  هفاضا  هژورپ  نالک  همانرب  هب  دح  زا  دایز  تاییزج 

.دینک

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5

.دينک هدافتسا  ریذپ  رارکت  یازجا  زا  : NUP6
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هناهام هناهام یرواداتمه   یرواداتمه  —  — B02B02

هناهام یتیریدم  یاه  تیلاعف هک  دینک  تساوخرد  دوخ  نامزاس  رد  هژورپ  تیریدم  سانشراک  کی  زا  ای  رگید  هژورپ  ریدم  کی  زا 
نییاپ دح  زا  شیب  زایتما  رگا  .دینک  تبث  تمالس  تمالس تسیل   تسیل کچکچ   لخاد  ار  جیاتن  دهد و  زایتما  اه  نآ هب  هدرک ، یسررب  ار  امش  هژورپ 

.دینک رارکت  ار  یتیریدم  یاه  تیلاعف زا  یضعب  راک  همادا  زا  لبق  دیدرگرب و  بقع  هب  دیاب  دشاب 

تمالس تسیل  کچ  هنومن 

فده فده

ای دنا  هدش ماجنا  یتسرد  هب  هژورپ  یتیریدم  یاه  تیلاعف ایآ  هک  مینک  یسررب  هدرک ، ثکم  یکدنا  هک  تسا  نیا  یلصا  فده 
راک ریگرد  دح  زا  شیب  تسا  نکمم  اریز  تسا  دیفم  امش  راک  ندرک  کچ  یارب  یا  هژورپ نورب  صخش  زا  هدافتسا  کش  یب .ریخ 

فلتخم یاه  هژورپ هک  یدارفا  یارب  تسا  یتصرف  تیلاعف  نیا  نینچمه ، .دیوشن  تالکشم  زا  یخرب  هجوتم  دیشاب و  هدش 
.دنزومایب یدیدج  یاهزیچ  دنیارف  نیا  لالخ  رد  دننیبب و  ار  رگیدکی  راک  هک  دننک  یم تیریدم  ار  نامزاس 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

تشادرب هک  نیا  سرت  زا  دنک ، دیدرت  تالکشم  نایب  رد  دنک  یم یسررب  ار  امش  راک  هک  یدرف  هک  تسا  نیا  جیار  یکسیر 
هئارا ار  دوخ  هناقداص  رظن  یتحار  هب  دناوتب  هدننک  یسررب  درف  هک  دینک  رارقرب  یا  هنوگ هب  ار  طباور  دیاب  .دوش  یقلت  یصخش 

.دنک

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دنا مدقم ا�  بصعت ا� و  یگتسباو رب  اه  نآ تحص  جیاتن و  : NUP1
.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3

.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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همتاخ همتاخ // همادا همادا یریگ   یریگ میمصت   میمصت  —  — B03B03

.دنک یریگ  میمصت  نآ  همتاخ  ای  هژورپ  نداد  همادا  صوصخ  رد  هدش  یرگنزاب  یاه  همانرب ساسا  رب  دیاب  یماح  هلحرم  نیا  رد 
ذاختا ویلوفتروپ  تیریدم  میت  نوچمه  یرگید  دارفا  اب  تروشم  قیرط  زا  ای  یماح و  صخش  طسوت  تسا  نکمم  میمصت  نیا 

.دوش

رد دیاب  یماح  دش و  دنهاوخ  ارجا  هژورپ  همتاخ  یاه  تیلاعف هورگ  یاه  تیلاعف دوش ، هتفرگ  هژورپ  فقوت  رب  میمصت  رگا 
.دریگب میمصت  هژورپاسپ  تیریدم  هخرچ  هب  دورو  صوصخ 

فده فده

عومجم زا  رتارف  یفده  هژورپ  هک  دوش  یروآدای  همه  هب  هک  نیا  تسا و  هژورپ  یمئاد  یریذپ  هیجوت  زا  نانیمطا  بسک  فده 
.دراد شا  یصصخت یاه  تیلاعف

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

همه هک  تسا  مزال  .دنکن  دییات  یسرزاب  نودب  راکدوخ و  تروص  هب  ار  هژورپ  هتفرگ ، یدج  ار  یتیریدم  تیلاعف  نیا  دیاب  یماح 
.تسا دنمشوه  تیریدم  زا  یا  هناشن اه  هژورپ ماگنه  دوز  همتاخ  هک  دنشاب  هجوتم  دارفا 

هزادنا هب  تسا  نکمم  اما  دشاب ، ریذپ  هیجوت  تسا  نکمم  دوش  یم یبایزرا  هناگادج  تروص  هب  یا  هژورپ یتقو  عقاوم ، یضعب 
تسا و مزال  عماج  یهاگدید  هژورپ  یمئاد  یریذپ  هیجوت  یبایزرا  ماگنه  هجیتن ، رد  .دشابن  ریذپ  هیجوت  هوقلاب  یاه  هژورپ ریاس 

.تسا نامزاس  یاه  هژورپ هیلک  رب  تراظن  یارب  ویلوفتروپ  تیریدم  متسیس  زا  هدافتسا  هنیزگ  نیرتهب 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5

— 20 —

https://nupp.guide/fa/nup3/
https://nupp.guide/fa/nup5/


هناهام هناهام هخرچ   هخرچ عورش   عورش هسلج   هسلج  —  — B04B04

.تسا هناهام  هخرچ  عورش  هسلج  یرازگرب  نامز  دینک  تفایرد  ار  دییات   B03 تیلاعف رد  هک  یماگنه 

فده فده

: دراد فده  ود  یتیریدم  تیلاعف  نیا 

یزاس میت
ور شیپ  هام  همانرب  زا  ناعفنیذ  ندرک  علطم 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

دوش و دودحم  ور  شیپ  هام  همانرب  رورم  کشخ و  هدننک و  لسنک  یاه  ینارنخس هب  هناهام  هخرچ  عورش  هسلج  دیهدن  هزاجا 
میت لک  دیناوت  یم .تسا  لوا  تیولوا  رد  هسلج  نیا  یزاس  میت هبنج  اریز  دینک ، داجیا  همه  یارب  دنیاشوخ  یا  هبرجت ضوع  رد 

یدرون هوک دننام  یحیرفت ، یتیلاعف  و  ناکما ) دوجو و  تروص  رد  ینامزاس ، نورب  ناعفنیذ  هفاضا  هب   ) دینک عمج  مه  رود  ار 
.دینک لیهست  یتسرد  هب  ار  نآ  هسلج ، نیا  یلصا  فده  ود  ندش  هدروآرب  زا  نانیمطا  یارب  .دیهد  ماجنا 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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زکرمتم زکرمتم طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب  —  — B05B05

مهم .دینک  تبحص  نآ  هب  طوبرم  یاه  کسیر هدنیآ و  هام  رد  راظتنا  دروم  یاهدرواتسد  هرابرد  هدرک ، لاسرا  یمایپ  همه  یارب 
.دننادب هژورپ  یلک  درواتسد  رد  ار  دوخ  شقن  همه  هک  تسا 

فده فده

ماجنا هب  ناشتکراشم  دنتسه و  وسمه  یلک  فادها  اب  هژورپ  میت  یاضعا  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  نانیمطا  یلصا  فده 
.دوش یمن دودحم  یصصخت  یاه  تیلاعف

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

.دیشاب هتشاد  زکرمت  راظتنا  دروم  یاهدرواتسد  یور  هدش  یزیر  همانرب یاهراک  یاج  هب  دشاب و  حضاو  هاتوک و  دیاب  مایپ 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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یگتفه یگتفه تیریدم   تیریدم  —  — CC

.دنوش یم ماجنا  هتفای  تخاس یاه  لرتنک اه و  یبایزرا یارب  هتفهرد  راب  کی  هورگ  نیا  یتیریدم  یاه  تیلاعف

: یتیریدم یاه  تیلاعف تسرهف 

درکلمع شرازگ  یبایزرا و   — C01
تافارحنا هب  خساپ  یزیر  همانرب  — C02

یگتفه شیاپ  هسلج   — C03
زکرمتم طابترا  یرارقرب   — C04
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درکلمع درکلمع شرازگ   شرازگ یبایزرا  وو   یبایزرا  —  — C01C01

یدرکلمع فادها  یارب  هنانیب  عقاو یاه  ینیب شیپ  دینک و  یبایزرا  هدش  نییعت  نالک  فادها  اب  هسیاقم  رد  ار  هژورپ  درکلمع 
فلتخم ناعفنیذ  یارب  ار  اه  نآ دینک ، هیهت  اه  ینیب شیپ تیروحم  اب  شرازگ  دنچ  ای  کی  .دییامن  هیهت  هنیزه ) نامز و  دننام  )

.دنا هدرک کرد  یبوخ  هب  تفایرد و  ار  اه  شرازگ هک  دینک  یریگیپ  دیتسرفب و 

.دنا هدرک تفایرد  ار  بسانم  شرازگ  نانآ  زا  کی  ره  دیوش  نئمطم  ات  دینک  یسررب  ار  هژورپ  هژورپ حرش   حرش رد  جردنم  ناعفنیذ  تسیل 
دینک و یحارط  یدیدج  بلاق  ای  دینک  حالصا  ار  نآ  تسین ، بسانم  یعفنیذ  یارب  شرازگ  یلعف  بلاق  هک  دیدش  هجوتم  رگا 

.دییامن هفاضا  ناعفنیذ  تسیل  هب  ار  هطوبرم  تاعالطا 

فده فده

دوبهب یارب  تقو  عرسا  رد  هک  یروط  هب  تسا ، یدرکلمع  نالک و  فادها  اب  هسیاقم  رد  هژورپ  یلعف  تیعضو  کرد  یلصا  فده 
رما نیا  هک  دنریگ  رارق  هژورپ  تیعضو  نایرج  رد  هطوبرم  ناعفنیذ  هک  تسا  نیا  مود  فده  .دوش  ماجنا  مزال  مادقا  تافارحنا 

.دش دهاوخ  یراکمه  یارب  رتشیب  لیسناتپ  هب  یبایتسد  دامتعا و  داجیا  ثعاب  دوخ  هبون  هب 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم ، تیلاعف  نیا  یاه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  یریگولج  یارب 

.دراد زاین  لیصفت  تقد و  زا  یا  هنیهب دح  یلمع  فادها  هب  ندیسر  .دوش  رثکادح  یبایزرا  تقد  هک  دینکن  شالت  * 

هدش نییعت  یدرکلمع  نالک و  فادها  اب  دیاب  اه  یبایزرا همه  اریز  دیشاب  هتشاد  هجوت  دینک  یم یبایزرا  هچ  نآ هب  تبسن 
تسا نکمم  ییاهنت  هب  هژورپ  رد  هدش  فرصم  عبانم  نازیم  یبایزرا  لاثم  ناونع  هب  دنشاب ؛ هتشاد  تقباطم  هژورپ  یارب 

.دنکن ققحم  ار  رظن  دروم  فده 
یارب لصفم  یشرازگ  رگا  .دنشاب  زکرمتم  هژورپ  تفرشیپ  رب  رثوم  تامادقا  رب  حضاو و  هداس ، هاتوک ، دیاب  اه  شرازگ 

لاسرا هیهت و  اه  نآ یارب  زین  ار  شرازگ  زا  یا  هحفص کت  هصالخ و  یا  هخسن امتح  دیدرک ، لاسرا  ناعفنیذ  زا  یخرب 
.دییامن

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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تافارحنا تافارحنا هبهب   خساپ   خساپ یزیر   یزیر همانرب همانرب  —  — C02C02

یزیر همانرب تیعضو  هب  تشگزاب  یارب  هدرک ، تیریدم  ار  اه  نآ دیاب  دهد ، یم ناشن  ییاه  فارحنا  C01 رد درکلمع  یبایزرا  رگا 
.دیشوکب هدش 

تافارحنا ناربج  هوحن  یزیر  همانرب یارب  میت  یاضعا  زا  یخرب  ای  همه  زا  دینک و  رازگرب  یهاگراک  دیناوت  یم هدیچیپ ، دراوم  رد 
ار ناشیا  دییات  دیهاوخب و  تروشم  یو  زا  دیهد ، عالطا  زین  هژورپ  یماح  هب  ساسح  یتایح و  دراوم  رد  نینچمه ، .دیریگب  کمک 

.دینک تفایرد  یناربج  همانرب  یارب 

ناشیا زا  دینک و  حالصا  ار  یدرکلمع  نالک و  فادها  یماح  یگنهامه  اب  دیاب  دشابن ، ریذپ  ناکما  تافارحنا  ناربج  رگا 
تبث هژورپ  هژورپ حرش   حرش رد  دیدج  تاعالطا  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  تیاهن ، رد  .دننک  دییات  ار  هدش  حالصا  فادها  ات  دینک  تساوخرد 

.دنا هدش

ناونع هب  ار  نآ  دوش ، هدنیآ  رد  هباشم  لیاسم  عوقو  ثعاب  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  فارحنا  یارب  یا  هشیر یلیلد  رگا 
.دینک هیهت  نآ  هب  خساپ  یارب  یبسانم  همانرب  دینک و  تبث  یریگیپ  یریگیپ تسیل   تسیل رد  کسیر 

هژورپ حرش  هنومن 

یریگیپ تسیل  هنومن 

فده فده

نآ زا  .مینک  ناربج  دنوش  هتشابنا  مه  یور  هک  نیا زا  شیپ  تعرس و  هب  ار  اه  فارحنا دیاب  هژورپ  فادها  هب  یبایتسد  یارب 
هژورپ رد  یا  هدننک نارگن  دنور  دهاش  میا و  هدوبن قفوم  هتشاد و  هژورپ  تافارحنا  ناربج  رد  یعس  رگا  هک  تسا  نیا  رت  مهم

یتایلمع فادها  دیاب  درک و  هدروآرب  دوجوم  یتایلمع  فادها  اب  ناوت  یمن ار  هژورپ  فادها  هک  دوب  دهاوخ  ینعم  نیا  هب  میتسه ،
ریذپ هیجوت  رگید  هژورپ  همادا  هک  میوش  هجوتم  یناربج  همانرب  هیهت  ماگنه  رد  تسا  نکمم  یتح  .مینک  یرگنزاب  ار  دوجوم 

.درک وغل  ار  هژورپ  هدنیآ ، رد  رتشیب  یاهررض  زا  یریگولج  یارب  ناوت  یم تروص  نیا  رد  .تسین 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

یناربج همانرب  مینک ” راک  رت  عیرس  دصرد  دیاب ۱۵  سپ  نیا  زا   “ دننام ییایور  مهبم و  یلک ، یا  هلمج هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب 
.دنشاب یبایزرا  یزاس و  هدایپ  لباق  تامادقا  لماش  هدوب ، هنانیب  عقاو  دیاب  یناربج  یاه  همانرب .تسین 

یهباشم لیاسم  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  فارحنا  نآ  یا  هشیر تلع  لح  فارحنا و  ناربج  هنیزگ  ود  نیب  دیدش  راچان  رگا 
شالت لاح  رد  موادم  روط  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  .دیهد  رارق  تیولوا  رد  ار  مود  هنیزگ  دینک ، باختنا  ار  دروم  کی  دنک  داجیا 

.دوب دیهاوخ  تافارحنا  ناربج  یارب 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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یگتفه یگتفه شیاپ   شیاپ هسلج   هسلج  —  — C03C03

میت یاضعا  هدننک ، نیمات  هژورپ  ناریدم  اه ، میت ناربهر  همه  گرزب ، یاه  هژورپ رد  میت و  یاضعا  همه  کچوک ، یاه  ه ژورپ رد 
: دینک عمج  ریز  ثحابم  یسررب  یارب  ار  یلصا  ناعفنیذ  ریاس  موزل ، تروص  رد  تیریدم و 

.دینک رورم  ار  دوش  ماجنا  ور  شیپ  هتفه  رد  تسا  رارق  هک  هچنآ 
، هدرک رورم  دننک  ادیپ  همادا  هدنیآ  هتفه  ات  تسا  نکمم  هک  ار  دوجوم  تالکشم  ور و  شیپ  هتفه  هب  طوبرم  یاه  کسیر

.دینک تبث  یریگیپ  یریگیپ تسیل   تسیل رد 
.دنناسرب نایاپ  هب  تقو  عرسا  رد  ار  اه  نآ دننک و  دودحم  ار  دوخ  ماجنا  لاح  رد  یاهراک  دادعت  هک  دینک  قیوشت  ار  اه  میت 

یریگیپ تسیل  هنومن 

فده فده

دهاوخن دوجو  دارفا  اه و  میت راک  نیب  یداضت  چیه  دنتسه و  وسمه  مه  اب  همه  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  نانیمطا  یلصا  فده 
.تشاد

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  روظنم  هب 

(. تسا هدش  ماجنا   C01 رد راک  نیا   ) دینکن هدافتسا  درکلمع  یسررب  یارب  هسلج  نیا  زا 
ماجنا  D01 رد راک  نیا   ) دینکن هدافتسا  هدش  ییاسانش  یاه  کسیر لیاسم و  هب  خساپ  هویش  نییعت  یارب  هسلج  نیا  زا 

(. دوش یم
رظن رد  عوضوم  ره  یارب  یفاک  نامز  لاح  نیعرد  دوشن و  ینالوط  هزادنا  زا  شیب  هک  دینک  لیهست  یا  هنوگ هب  ار  هسلج 

.دوش هتفرگ 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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زکرمتم زکرمتم طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب  —  — C04C04

ماجنا ور  شیپ  هتفه  رد  تسا  رارق  هک  هچ  نآ دروم  رد  ار  اه  نآ دینک و  لاسرا  یرصتخم  مایپ  هژورپ  رد  ریگرد  دارفا  همه  یارب 
اه کسیر نآ  هب  ییوگخساپ  یاه  همانرب دنشاب و  راذگرثا  اه  تیلاعف یور  دنناوت  یم هک  یلامتحا  یاه  کسیر دروم  رد  دوش و 

.دییامن علطم 

فده فده

یاه تیلاعف نیب  یداضت  چیه  دنتسه و  وسمه  هژورپ  یلک  فادها  اب  دارفا  هیلک  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  تسا  نیا  فده 
.تشاد دهاوخن  دوجو  ناگدننک  نیمات اه و  میت دارفا ،

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

.دیراد هگن  نالک  هداس و  ار  نآ  هکلب  دیوشن ، تاییزج  دراو  دح  زا  شیب  دینک  یم لاسرا  هک  یمایپ  رد 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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هنازور هنازور تیریدم   تیریدم  —  — DD

.دنوش یم ماجنا  هنازور  روط  هب  هورگ  نیا  یتیریدم  یاه  تیلاعف

: یتیریدم یاه  تیلاعف تسرهف 

رییغت یاه  تساوخرد لیاسم و  اه ، کسیر تیریدم   — D01
هدش لیمکت  یاه  یندش لیوحت دییات   — D02
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رییغت رییغت یاه   یاه تساوخرد تساوخرد لیاسم  وو   لیاسم اهاه ، ، کسیر کسیر تیریدم   تیریدم  —  — D01D01

، دش ییاسانش  یدیدج  دروم  هک  نامز  ره  .دنوش  تیریدم  هناریگشیپ  روط  هب  دیاب  رییغت  یاه  تساوخرد لیاسم و  اه ، کسیر
، هدرک راذگاو  میت ) یاضعا  زا  یکی   ) یلوتم کی  هب  ار  نآ  یریگیپ  سپس ، .دینک  تبث  یریگیپ  یریگیپ تسیل   تسیل رد  ار  نآ  هلصافالب 

اه و کسیر ات  دیشاب  طابترا  رد  ناعفنیذ  ریاس  میت و  یاضعا  اب  موادم  روط  هب  دیاب  .دینک  عورش  ار  نآ  هب  خساپ  یزیر  همانرب
.دینک ییاسانش  ار  لیاسم 

ینامزاس نورب  ناعفنیذ  یتح  ای  میت  یاضعا  ریاس  زا  دیناوت  یم رییغت  یاه  تساوخرد لیاسم و  اه ، کسیر هب  ییوگخساپ  یارب 
، یعمج درخ  زا  هدافتسا  اب  ات  دیهد  لیکشت  یهاگراک  هدروآ ، مه  درگ  ار  میت  لک  دیناوت  یم هدیچیپ ، دراوم  رد  .دیریگب  کمک 

.دینک یحارط  ار  بسانم  خساپ 

.دینک تفایرد  خساپ  همانرب  یارب  ار  یو  دییات  دیهد و  تکراشم  زین  ار  یماح  دیاب  ساسح  دراوم  رد 

فده فده

اهر دوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ میهد و  خساپ  هناریگ  شیپ رییغت  یاه  تساوخرد لیاسم و  اه ، کسیر هب  هک  تسا  نیا  یلصا  فده 
.دهد یم ار  جیاتن  نیرتهب  هب  ندیسر  لرتنک و  ناکما  ام  هب  راک  نیا  ماجنا  .دنوش  لح  دوخ  هب  دوخ  ات  مینکن 

زین ار  هدش  ییاسانش  دراوم  یشومارف  کسیر  دراد و  زاین  یدایز  ینهذ  یژرنا  هدنکارپ  یاه  تشاددای ای  هظفاح  هب  ندرک  اکتا 
.دینک تبث  ییاسانش  ضحم  هب  ار  دراوم  دیشاب و  هتشاد  هداس  تبث  تسیل  کی  تسا  رتهب  لیلد  نیمه  هب  .دراد  هارمه  هب 

مزال لیلد  نیمه  هب  دراد و  جایتحا  یدایز  یژرنا  نامز و  هب  ییاهنت ، هب  رییغت  یاه  تساوخرد لیاسم و  اه ، کسیر همه  یریگیپ 
رارق فده  کی  یاتسار  رد  دارفا  یمامت  دارفا ، نیب  راک  میسقت  رب  هوالع  راک  نیا  اب  .دندرگ  نییعت  یفلتخم  نایلوتم  تسا 

.دنریگ یم

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  روظنم  هب 

.دینکن یور  هدایز یریگیپ  تسیل  هب  یبایزرا  تاعالطا  ندرک  هفاضا  رد 
هب مزلم  ار  نارگید  دوخ و  هدرک ، صخشم  یلرتنک  یاه  هناتسآ دراوم ، همه  حیحص  ندیسر  ماجنارس  هب  زا  نانیمطا  یارب 

.دییامن دودح  نیا  رد  راک  ماجنا 
دنک و ارجا  ار  اه  نآ دناوتب  هژورپ  میت  هک  دنشاب  یا  هنوگ هب  دیاب  اه  خساپ .دینک  بانتجا  یلمعریغ  یلک و  یاه  خساپ زا 

.دنک یبایزرا  ار  نآ  دناوتب  یلوتم 
اشنم هدشن  تیریدم  یاه  کسیر اریز  دینک  هجوت  زین  اه  کسیر هب  دینکن و  لیاسم  هب  یگدیسر  فرص  ار  دوخ  تقو  مامت 

.دنتسه هدنیآ  رد  لیاسم  زورب  یلصا 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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هدش هدش لیمکت   لیمکت یاه   یاه یندش یندش لیوحت لیوحت دییات   دییات  —  — D02D02

نآ و  دنوش ، لیمکت  ینامز  ره  رد  دنناوت  یم اه  هدننک نیمات  هژورپ  ریدم  اه و  میت ناربهر  هب  هتفای  صیصخت  یاه  یندش لیوحت
.تسا هیلوا  دییات  ددرگ ، یم  ذخا  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  هک  یدییات  .تسا  هژورپ  ریدم  دییأت  یسررب و  تقو  نامز ،

.دینک تفایرد  زین  ار  امرفراک  یماح و  دییات  ناکما  تروص  رد  هدمع ، ای  یتایح  یاه  یندش لیوحت یارب 

فده فده

ناکما شهاک  تیفیک و  شهاک  عبانم ، فالتا  ثعاب  دنک و  یم داجیا  یتالکشم  ماجنا  لاح  رد  یاهراک  هزادنا  زا  شیب  ِدوجو 
قیوشت ار  دارفا  یندش ، لیوحت یدایز  دادعت  یور  نامز  مه  راک  یاج  هب  ناکما ، تروص  رد  .دوش  یم هژورپ  تیعضو  ینیب  شیپ 

.دنورب یدعب  راک  غارس  هب  دعب  دننک و  مامت  ار  راک  کی  هک  دینک 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

ریخات هب  ار  دییات  تیلوئسم ، نیا  شریذپ  زا  بانتجا  یارب  هژورپ  ناریدم  زا  یخرب  دراد و  تیلوئسم  اه  یندش لیوحت دییات 
یخرب تسا  نکمم  رگا  یتح  دیسرتن ، تیلوئسم  شریذپ  زا  .دوش  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  دراد و  سوکعم  هجیتن  راک  نیا  .دنزادنا  یم

مامتان و راک  یدایز  دادعت  نتشاد  ِیگرزب  هب  تالکشم  نیا  اریز  دننک  داجیا  یتالکشم  هدنیآ  رد  دیا  هدرک دییات  هک  یدراوم  زا 
.دوب دهاوخن  هژورپ  رد  فیلکتالب 

هجاوم لکشم  اب  کچوک  لاکشا  دنچ  تلع  هب  اما  دنسر ، یم لماک  ابیرقت  ِتیعضو  هب  تعرس  هب  اه  یندش لیوحت زا  یرایسب 
اما هدش ، ماجنا  راک  نآ  زا  یمظعا  شخب  نوچ  دینک  دادملق  هدش  لیمکت  ار  اه  نآ هک  دیوش  هسوسو  تسا  نکمم  .دنوش  یم

.دینک دییات  ار  هدش  ماجنا  الماک  مالقا  افرص  هدرک ، بانتجا  راک  نیا  زا  دیاب 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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هناهام هناهام همتاخ   همتاخ  —  — EE

.دنوش یم ماجنا  یدعب  هناهام  هخرچ  یارب  ندش  هدامآ  هام و  نآ  همتاخ  یارب  هام  ره  نایاپ  رد  هورگ  نیا  یتیریدم  یاه  تیلاعف

: یتیریدم یاه  تیلاعف تسرهف 

ناعفنیذ تیاضر  یبایزرا   — E01
دوبهب یارب  یزیر  همانرب اه و  هتخومآ سرد  تبث   — E02

زکرمتم طابترا  یرارقرب   — E03
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ناعفنیذ ناعفنیذ تیاضر   تیاضر یبایزرا   یبایزرا  —  — E01E01

ار ییاه  همانشسرپ هژورپ ، زا  جراخ  ناعفنیذ  رگید  ناگدننک و  نیمات  امرفراک ، میت ، یاضعا  تیاضر  یبایزرا  یارب  هام ، لوط  رد 
ماجنا مان  یب یبایزرا  هک  دیوش  نئمطم  نینچمه  .دینک  تبث  هژورپ  تمالس  تمالس تسیل   تسیل کچکچ   رد  ار  جیاتن  دینک و  لاسرا  اه  نآ یارب 

.دریگ یم

تمالس تسیل  کچ  هنومن 

فده فده

دوش یمن امرفراک  هب  رصحنم  افرص  یبایزرا  نیا  .تسا  دیفم  رایسب  لیاسم  عیرس  لح  ییاسانش و  یارب  یمئاد  ِیجنس  تیاضر 
.دراد هژورپ  رد  ییازس  هب  ریثات  اه  نآ تیاضر  اریز  دیشاب  هتشاد  یفاک  هجوت  مه  میت  یاضعا  هب  دیاب  و 

.دننکن رظن  زاربا  هناقداص  دارفا  یخرب  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دوش  ماجنا  مان  یب یبایزرا  هک  تسا  مهم 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

.دینک یجنسرظن  راذگریثات  دارفا  یمامت  زا  دینکن و  یو  ناگدنیامن  زا  رفن  دنچ  هب  دودحم  ار  امرفراک  زا  یجنس  تیاضر 

.دشاب هداس  ناعفنیذ  یارب  نآ  هب  ییوگخساپ  ات  دیهد  شهاک  ناکما  دح  ات  ار  همانشسرپ  تالاوس  دادعت 

لباق ناشیاه  خساپ دشاب  مک  هدنهد  خساپ  دارفا  دادعت  رگا  مه  زاب  دیراد ، هگن مان  یب ار  همانشسرپ  ات  دینک  شالت  هک  ردقچ  ره 
رانک ار  دنوش  یم دارفا  ییاسانش  ثعاب  هک  یبایدر  لباق  تاعالطا  دینک  یعس  داتفا ، یقافتا  نینچ  رگا  .دوب  دهاوخ  ییاسانش 

صوصخ رد  ناعفنیذ  زا  یخرب  دامتعا  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  .دینکن  هدافتسا  اه  نآ زا  زین  هدنیآ  رد  دیراذگب و 
.دوش بلس  یجنسرظن  ندوب  سانشان 

ار اه  خساپ نینک و  زکرمت  یعیمجت  یاه  هداد یور  دنوش  هدنهد  خساپ ییاسانش  هب  رجنم  تسا  نکمم  هک  یتاعالطا  فذح  یارب 
.دینکن یسررب  کت  کت 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5

.دينک هدافتسا  ریذپ  رارکت  یازجا  زا  : NUP6
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دوبهب دوبهب یارب   یارب یزیر   یزیر همانرب همانرب اهاه  وو   هتخومآ هتخومآ سرد   سرد تبث   تبث  —  — E02E02

رب ات  دینک  رازگرب  میت  یاضعا  همه  روضح  اب  یهاگراک  یجنس ، تیاضر  تالاوس  هب  هدش  هداد  یاه  خساپ یروآ  عمج  زا  سپ 
یاه هار .دیبایب  هژورپ  دوبهب  یارب  یاه  هار لبق  یاه  هتخومآ سرد  یراذگ  کارتشا هب  اب  نینچمه  یجنسرظن و  جیاتن  ساسا 

.دینک نییعت  یریگیپ  تهج  یلوتم  کی  دروم  ره  یارب  هدرک ، تبث  یریگیپ  یریگیپ تسیل   تسیل رد  ار  دوبهب 

یریگیپ تسیل  هنومن 

فده فده

.یزاس میت  رثوم و  دوبهب  یاه  همانرب یحارط  دراد : فده  ود  هاگراک  نیا 

درخ اریز  دینک ، یزیر  همانرب ار  زیچ  همه  ییاهنت  هب  ناتدوخ  هک  تسا  نآ  زا  رت  دیفم دوبهب ، یزیر  همانرب یارب  هاگراک  یرازگرب 
.دیامن کمک  امش  هب  میت  یاضعا  دهعت  ندروآ  تسد  هب  نینچمه  رتهب و  یاه  همانرب هیهت  رد  دناوت  یم یعمج 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  روظنم  هب 

هب .دشاب  هدش  لیهست  بسانم  یا  هنوگ هب  هاگراک  هک  دیریگب  یبسانم  هجیتن  هاگراک  یرازگرب  زا  دیناوت  یم یتروص  رد  طقف 
.دینک هدافتسا  یفلد  کینکت  دننام  ییاه  شور زا  دیناوت  یم روظنم  نیا 

دنناوت یم دنتسه و  تحار  ناگدننک  تکرش  دیوش  نئمطم  ات  دینک  عمج  مان  یب تروص  هب  ار  تارظن  ناکما  تروص  رد 
دنور هب  ندیشخب  تعرس  نینچمه  دارفا و  تیوه  ندنام  سانشان  زا  نانیمطا  یارب  .دننک  نایب  ار  دوخ  تارظن  هنادازآ 

.دینک هدافتسا  بسانم  رازفا  مرن  کی  زا  دیناوت  یم راک ،
هک دینک  مهارف  یا  هنیمز دینکن (anchoring bias) و  دودحم  ار  نکمم  یاه  هنیزگ هتساوخان  ای  هتساوخ  هک  دیشاب  بقارم 
ار اه  نیرتهب دننک و  رکف  نکمم  یاه  هنیزگ یمامت  هب  اه  شیارگ ریاس  بصعت و  یرواد ، شیپ نودب  هنادازآ ، دنناوتب  دارفا 

.دنهد داهنشیپ 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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زکرمتم زکرمتم طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب  —  — E03E03

یارب اه  نآ زا  دیهد و  رارق  هام  لوط  رد  هژورپ  یاهدرواتسد  نایرج  رد  ار  اه  نآ هدرک ، لاسرا  یمایپ  میت  یاضعا  همه  یارب 
.دینک رکشت  ناشیاه  کمک

فده فده

هب تیلاعف  نیا  رگا  .دنوش  زکرمتم  هژورپ  فادها  یور  دوخ  یصصخت  یاه  تیلاعف یاج  هب  هک  دنک  یم یروآدای  همه  هب  راک  نیا 
.درک دهاوخ  کمک  میت  داحتا  هب  دوش  ماجنا  یتسرد 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  روظنم  هب 

.دینک زکرمت  اهدرواتسد  رب  دینک  هجوت  هدش  ماجنا  راک  نازیم  هب  هکنیا  زا  شیب 
.دینکن هدافتسا  ینامزاس  تایبدا  زا  .دشاب  حضاو  دیاب  مایپ 

.طخ دنچ  طقف  ًاحیجرت  دشاب ؛ هاتوک  دیاب  مایپ 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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هژورپ هژورپ همتاخ   همتاخ  —  — FF

ارجا هژورپ  هب  نداد  همتاخ  یارب  هورگ  نیا  یتیریدم  یاه  تیلاعف ددرگ ، وغل  هژورپ  ای  دنوش  لیمکت  هژورپ  یاهراک  هک  نآ  زا  سپ 
.دنوش یم

: یتیریدم یاه  تیلاعف تسرهف 

لوصحم لیوحت   — F01
ناعفنیذ تیاضر  یبایزرا   — F02

هژورپ همتاخ  یرواداتمه   — F03
هژورپ دانسا  یناگیاب   — F04

هژورپ نایاپ  نشج   — F05
زکرمتم طابترا  یرارقرب   — F06
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لوصحم لوصحم لیوحت   لیوحت  —  — F01F01

لیوحت ینامزاس  نورب  ای  نورد  یامرفراک  هب  لوصحم  هیدییات ، تفایرد  زا  سپ  تسا  مزال  دسر  یم نایاپ  هب  هژورپ  هک  یماگنه 
دییات ار  تالوصحم  امرفراک  یهاگ  .دشابن  تیلاعف  نیا  ماجنا  هب  یزاین  تسا  نکمم  دوش ، وغل  هژورپ  هک  یتروص  رد  .دوش  هداد 

نینچ رد  .دنوش  ماجنا  صخشم  ینامز  هزاب  کی  رد  یفاضا  تامادقا  زا  یتسیل  هک  دنک  یم قفاوت  امش  اب  لاح  نیا  اب  دنک ، یم
.دیهد لیوحت  یرادهگن  ینابیتشپ / میت  کی  هب  ار  اهراک  هیقب  هداد و  همتاخ  ار  هژورپ  دیناوت  یم امش  یطیارش 

فده فده

هجوت .تسا  هژورپ  همتاخ  یاه  تیلاعف زاین  شیپ  تیلاعف  نیا  .تسا  لوصحم  یمسر  لیوحت  لوصحم و  هیدییات  تفایرد  فده 
، هدش عبانم  فالتا  ثعاب  دنا  هدنام یقاب  مامتان  همتاخ  هلحرم  رد  هک  یا  هدش لیمکت  ابیرقت  یاه  هژورپ هک  دیشاب  هتشاد 

.دینک عورش  ار  یدیدج  راک  سپس  دنوش و  هتسب  هدنامیقاب  دراوم  تسا  رتهب  .دننک  یم هدیچیپ  ار  امش  یاه  هژورپ دبس  تیریدم 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

یدج تروص  هب  هژورپ  ینایم  لحارم  یماتتخا  یاه  تیلاعف رگا  تسا و  هژورپ  همتاخ  تیلاعف  نیرت  یلصا یتیریدم  تیلاعف  نیا 
.دوش رب  نامز هدیچیپ و  دناوت  یم تیلاعف  نیا  ماجنا  دنوشن  ارجا 

راک نیا  دیناسرب و  امرفراک  هژورپ و  یماح  دییات  هب  لیمکت  زا  سپ  ار  یلصا  یاه  یندش لیوحت هژورپ ، همتاخ  دنور  لیهست  یارب 
.دینکن هژورپ  نایاپ  نامز  هب  لوکوم  ار 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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ناعفنیذ ناعفنیذ تیاضر   تیاضر یبایزرا   یبایزرا  —  — F02F02

کچکچ رد  ار  جیاتن  هدرک ، لاسرا  ینامزاس  نورب  نورد و  ناعفنیذ  یارب  مان  یب تروص  هب  ار  یجنس  تیاضر  ییاهن  همانشسرپ 
همانشسرپ نیا  دنراد ، زکرمت  هام  نآ  یاه  تیلاعف یور  رب  هناهام  یاه  همانشسرپ هک  یلاح  رد  .دینک  سکعنم  تمالس  تمالس تسیل   تسیل

.دوش یم هژورپ  لک  لماش  تسا و  ییاهن 

تمالس تسیل  کچ  هنومن 

فده فده

رد یجنس  تیاضر  زا  فده  لاح ، نیا  اب  .داد  ماجنا  ناوت  یمن ناعفنیذ  تیاضر  حطس  دوبهب  یارب  یا  هژیو مادقا  هلحرم  نیا  رد 
تهج اه  هتخومآ سرد نیودت  هژورپ و  لیلحت  یارب  نآ  جیاتن  زا  ناوتب  ناعفنیذ  تیاضر  حطس  تبث  اب  هک  تسا  نیا  هلحرم  نیا 

.دش دنم  هرهب هدنیآ  رد  هدافتسا 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

.دینک یجنسرظن  راذگریثات  دارفا  یمامت  زا  دینکن و  یو  ناگدنیامن  زا  رفن  دنچ  هب  دودحم  ار  امرفراک  زا  یجنس  تیاضر 

.دشاب هداس  ناعفنیذ  یارب  نآ  هب  ییوگخساپ  ات  دیهد  شهاک  ناکما  دح  ات  ار  همانشسرپ  تالاوس  دادعت 

لباق ناشیاه  خساپ دشاب  مک  هدنهد  خساپ  دارفا  دادعت  رگا  مه  زاب  دیراد ، هگن مان  یب ار  همانشسرپ  ات  دینک  شالت  هک  ردقچ  ره 
رانک ار  دنوش  یم دارفا  ییاسانش  ثعاب  هک  یبایدر  لباق  تاعالطا  دینک  یعس  داتفا ، یقافتا  نینچ  رگا  .دوب  دهاوخ  ییاسانش 

صوصخ رد  ناعفنیذ  زا  یخرب  دامتعا  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  .دینکن  هدافتسا  اه  نآ زا  زین  هدنیآ  رد  دیراذگب و 
.دوش بلس  یجنسرظن  ندوب  سانشان 

ار اه  خساپ نینک و  زکرمت  یعیمجت  یاه  هداد یور  دنوش  هدنهد  خساپ ییاسانش  هب  رجنم  تسا  نکمم  هک  یتاعالطا  فذح  یارب 
.دینکن یسررب  کت  کت 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5

.دينک هدافتسا  ریذپ  رارکت  یازجا  زا  : NUP6
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هژورپ هژورپ همتاخ   همتاخ یرواداتمه   یرواداتمه  —  — F03F03

همتاخ یتیریدم  یاه  تیلاعف هک  دینک  تساوخرد  دوخ  نامزاس  رد  هژورپ  تیریدم  سانشراک  کی  زا  ای  رگید  هژورپ  ریدم  کی  زا 
ار یتیریدم  یاه  تیلاعف زا  یخرب  دوب ، نییاپ  یلیخ  زایتما  رگا  .دنک  تبث  تمالس  تمالس تسیل   تسیل کچکچ   رد  ار  جیاتن  هدرک ، یسررب  ار  هژورپ 

.دینک رارکت  ار  تیلاعف  نیا  هدرک ، ینیبزاب 

فده فده

: دریذپ یم تروص  ریز  فده  ود  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هدر  مه نیصصختم  طسوت  یسررب 

.دیراد هژورپ  لک  اه و  تیلاعف هورگ  نیا  همتاخ  یارب  مزال  یگدامآ  هک  نیا زا  نانیمطا  بسک 
هژورپ ره  زایتما  دنچ  ره  .دش  دنم  هرهب نامزاس  هژورپ  تیریدم  متسیس  دوبهب  رد  ناوتب  نآ  زا  هک  یدیفم  تاعالطا  دیلوت 

یدربراک تیمها  نامزاس  یاه  هژورپ لک  رد  هدش  بسک  یاهزایتما  ندوب  دوبهب  هب  ور  تسا ، تیمها  زئاح  ییاهنت  هب 
.دراد یرتشیب 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

تشادرب هک  نیا  سرت  زا  دنک ، دیدرت  تالکشم  نایب  رد  دنک  یم یسررب  ار  امش  راک  هک  یدرف  هک  تسا  نیا  جیار  یکسیر 
هئارا ار  دوخ  هناقداص  رظن  یتحار  هب  دناوتب  هدننک  یسررب  درف  هک  دینک  رارقرب  یا  هنوگ هب  ار  طباور  دیاب  .دوش  یقلت  یصخش 

.دنک

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دنا مدقم ا�  بصعت ا� و  یگتسباو رب  اه  نآ تحص  جیاتن و  : NUP1
.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3

.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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هژورپ هژورپ دانسا   دانسا یناگیاب   یناگیاب  —  — F04F04

.مینک یناگیاب  ار  هژورپ  کرادم  هیلک  هک  تسا  هدیسر  ارف  نآ  نامز  میوش ، یم کیدزن  هژورپ  نایاپ  هب  هک  نونکا 

فده فده

هدافتسا دوخ  یاه  هژورپ رد  تاعالطا  نیا  زا  دنناوتب  ات  دشاب  دییات  دروم  نانکراک  سرتسد  رد  هدنیآ  رد  هدوب ، نما  دیاب  یناگیاب 
لیلحت یارب  تسا  نکمم  زین  اه  هژورپ دبس  تیریدم  متسیس  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنوشن  رارکت  یلبق  یاه  هابتشا دننک و 

.دنک ادیپ  جایتحا  یلبق  یاه  هژورپ تاعالطا  هب  هدنیآ  رد  اه  هژورپ رت  قیقد

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: زا دنترابع  دنوش  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  هک  یتاکن  نیرت  مهم 

.دنشابن هدنکارپ  اه  لیاف دریگب و  رارق  یدحاو  لحم  رد  یناگیاب  ناکما  تروص  رد 
.دنشاب شیاریو  لباق  دیابن  هدش  یناگیاب  دانسا 

.دینک یریگولج  هدش  یناگیاب  تاعالطا  یدوبان  زا  بسانم  یریگ  نابیتشپ متسیس  کی  یریگراک  هب  اب 
.دنشاب هتشاد  یسرتسد  نآ  هب  دییات  دروم  دارفا  طقف  ات  دریگب  رارق  نما  یناکم  رد  دیاب  یناگیاب 

یارب طقف  تسین و  حضاو  یفاک  هزادنا  هب  اه  نآ نتم  هک  تسا  نیا  تادنتسم  کرادم و  رد  جیار  یلکشم  الاب ، دراوم  رب  هوالع 
هک یروط  دنتسه ، مهف  لباق  هداس و  کرادم  هک  دیوش  نئمطم  .تسا  مهف  لباق  دننک  یم راک  کرادم  نآ  اب  امیاد  هک  یناسک 

یاه هژورپ رد  صوصخ  هب  درکیور  نیا  .دننک  کرد  ار  کرادم  دنناوتب  مه  دنتسین  انشآ  هژورپ  تاییزج  اب  هک  یناسک  یتح 
کرادم کرد  رد  زین  ینامزاس  نورد  ناعفنیذ  یتح  تسا  نکمم  هام  دنچ  تشذگ  زا  سپ  اریز  دوب ، دهاوخ  دیفم  تدم  ینالوط 

.دنوش لکشم  راچد  دوخ 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.عبانم یژرنا و  یزاس  هنیهب ظفح و  : NUP2
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5

.دينک هدافتسا  ریذپ  رارکت  یازجا  زا  : NUP6
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هژورپ هژورپ نایاپ   نایاپ نشج   نشج  —  — F05F05

تیلاعف نیا  زا  سپ  .دیهد  بیترت  نامزاس  لک  حطس  رد  ای  میت  یاضعا  یارب  ینشج  هک  تسا  هدیسر  ارف  نآ  تقو  نونکا 
.دنوش یم صخرم  هژورپ  میت  یاضعا  یتیریدم 

فده فده

هب یبای  تسد یارب  یگمه  هک  دوش  یروآدای  نانکراک  هب  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  یتآ  یاه  هژورپ یارب  یراذگ  هیامرس کی  راک  نیا 
.دننک یم شالت  کرتشم  یفادها 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

یاه ینارنخس اب  ینامزاس  ِکشخ  مسارم  یرازگرب  زا  دشاب و  حرفم  زیگنا و  هرطاخ نکمم  یاج  ات  نشج  نیا  هک  دینک  یعس 
.دینک زیهرپ  ینالوط 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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زکرمتم زکرمتم طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب  —  — F06F06

ینادردق میت  یاضعا  زا  هداد ، عالطا  ار  هژورپ  نایاپ  ات  دنک  یم لاسرا  نامزاس  نانکراک  یمامت  هب  یمایپ  هژورپ  یماح  نامز  نیا  رد 
.دنک

فده فده

: دوش یم ماجنا  ریز  فده  ود  اب  یتیریدم  تیلاعف  نیا 

.دنشاب هتشاد  یدعب  یاه  هژورپ رد  یرثوم  روضح  هک  دنک  یم قیوشت  ار  اه  نآ هژورپ  میت  یاضعا  زا  ینادردق 
دنشاب و هتشاد  تیعضو  زا  کرتشم  یکرد  نامزاس  نانکراک  هک  دوش  یم ثعاب  اه  هژورپ نایاپ  عورش و  یناسر  عالطا

.دننک اتسار  مه فادها  اب  ار  دوخ  دنناوتب 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

دیراد و هگن  تبثم  ار  دوخ  مایپ  مه  زاب  تسا ، هدوبن  زیمآ  تیقفوم  ای  هدش  وغل  هژورپ  رگا  .دشاب  فافش  هاتوک و  دیاب  مایپ 
.دنشاب هدنیآ  رد  رتهب  یاه  هژورپ رظتنم  هک  دینک  قیوشت  ار  نانکراک 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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هژورپاسپ هژورپاسپ تیریدم   تیریدم  —  — GG

یاه هدیا هئارا  هژورپ و  عفانم  جیاتن  لرتنک  یارب  هژورپ  همتاخ  زا  سپ  لاس  ات ۵  تدم ۱  هب  هورگ  نیا  یتیریدم  یاه  تیلاعف
.دوش یم رارکت  هژورپ  طیحم  اب  بسانتم  رگید  ینامز  یاه  هزاب رد  ای  راب  کی  هام  ره ۶  هخرچ  نیا  .دنوش  یم ماجنا  دوبهب 

: یتیریدم یاه  تیلاعف تسرهف 

عفانم یبایزرا   — G01
یزادرپ هدیا   — G02

زکرمتم طابترا  یرارقرب   — G03
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عفانم عفانم یبایزرا   یبایزرا  —  — G01G01

.دنک هژورپ  عفانم  یبایزرا  فرص  ار  ینامز  هژورپاسپ  هخرچ  رد  دیاب  یو ) هدنیامن  ای   ) هژورپ یماح 

.دنک شالت  زین  هژورپ  تارضم  تارضم هوقلاب و  هوقلاب عفانم   عفانم راظتنا ، راظتنا زازا   رود   رود عفانم   عفانم ییاسانش  رد  دیاب  یماح  راظتنا ، راظتنا دروم   دروم عفانم   عفانم رانک  رد 

فده فده

: مینک یم یبایزرا  ار  هژورپ  عفانم  ریز  لیالد  هب  ام 

.دنوش یم ماجنا  عفانم  داجیا  یارب  اه  هژورپ هک  دنک  یم یروآدای  ناعفنیذ  ریاس  اه و  هژورپ نایماح  هب  عفانم  یبایزرا 
.مینک لمع  رت  هنانیب عقاو  یتآ  یاه  هژورپ رد  میسانشب و  رتهب  ار  نامفارطا  طیحم  هک  دنک  یم کمک  ام  هب  عفانم  یبایزرا 

(. G02  ) مینک ییاسانش  اه  هژورپ رد  عفانم  شیازفا  یارب  ار  ییاه  هار دنک  یم کمک  ام  هب  عفانم  یبایزرا 

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  یارب 

نیا رب  لماک  تراظن  دیاب  یماح  اما  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  هژورپ  عفانم  یبایزرا  یارب  ار  یرگید  درف  تسا  نکمم  یماح 
.دهدب تسا  طابترا  رد  نامزاس  یالاب  هدر  تیریدم  اب  هک  یتیریدم  تیلاعف  نیا  هب  یا  هژیو تیمها  دشاب و  هتشاد  درف 

راد ینعم  دیاب  هراومه  یلو  دشاب ، یلامتحا  نالک و  تسا  نکمم  عفانم  .درادن  ییا  هدیاف چیه  عفانم  زا  مهبم  یحرش  هئارا 
.دنشاب هتشاد  ار   G02 رد هدافتسا  تیلباق  هدوب ،

اه و تصرف رازاب ، مهس  رابتعا ، ریظن  یرگید  دراوم  دنتسین و  یلام  لیاسم  هب  دودحم  طقف  عفانم  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب 
.دنوش هتفرگ  رظن  رد  عفانم  ناونع  هب  دیاب  زین  هژورپ  رد  هدش  بسک  شناد 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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یزادرپ یزادرپ هدیا   هدیا  —  — G02G02

تسا نکمم  یزادرپ  هدیا نیا  هجیتن  .دشاب  عفانم  شیازفا  یاه  ه ار لابند  هب  دیاب  یماح  (، G01  ) رد عفانم  یبایزرا  زا  دعب 
یاه هژورپ فیرعت  هب  رجنم  هک  دشاب  یگرزب  تارییغت  یحارط  یهاگ  ای  یتایلمع  یاه  هورگ یارب  کچوک  ییاه  تیلاعف یحارط 

.دش دنهاوخ  دیدج 

فده فده

روط هب  عفانم  نیا  زا  یخرب  لاح  نیا  اب  .تسا  هدیسر  ارف  عفانم  بسک  نامز  هدیسر ، مامتا  هب  هژورپ  یلصا  راک  نامز  نیا  رد 
زا اه  تصرف نیا  ات  دنوش  ماجنا  هژورپ  همتاخ  زا  دعب  یدروم  یلیمکت و  ییاه  تیلاعف هک  نیا رگم  دنوش ، یمن ققحم  راکدوخ 

.دنورن تسد 

تسا رتهب  تسا و  هدنیآ  یاه  هژورپ دروم  رد  یزادرپ  هدیا یارب  مهم  یعبنم  هتشذگ  یاه  هژورپ عفانم  یبایزرا  رگید ، فرط  زا 
.ددرگ ارجا  هتفای  تخاس

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  روظنم  هب 

زکرمت دنشاب  هتشاد  ارجا  یبایزرا و  تیلباق  هک  یعقاو  ییاه  لح هار  یحارط  یور  دینک و  زیهرپ  ارجا  لباق  ریغ  تارظن  زا 
.دینک

مه اب  دندنویپب و  امش  هب  هک  دینک  توعد  رگید  تارفن  زا  دیهد -  ماجنا  ناتدوخ  ار  یتیریدم  تیلاعف  نیا  دیتسین  روبجم 
.دیریگب میمصت 

تارفن ریاس  هارمه  هک  تسا  رتهب  یهاگ  .دینکن  هژورپ  ره  عفانم  یدارفنا  هناگادج و  یبایزرا  هب  دودحم  ار  ناتدوخ 
زا کی  ره  عفانم  هک  دینک  تقد  .دینک  یبایزرا  نامز  مه ار  هژورپ  نیدنچ  عفانم  دییآ و  مه  درگ  اه  هژورپ ریاس  رد  لوئسم 

.ددرگ یبایزرا  هعومجم  نیا  رد  امش  تیریدم  تحت  یاه  هژورپ

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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زکرمتم زکرمتم طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب  —  — G03G03

تاعالطا نیا  .دینک  لاسرا  هدش  یحارط  دوبهب  یاه  همانرب هژورپ و  رد  هدش  ققحم  عفانم  یناسر  عالطا  یارب  هاتوک  یمایپ 
یارب تاعالطا  لاسرا  احیجرت  .دوش  لاسرا  دارفا  مامت  ای  اسور ) ای  ناریدم  لثم   ) زاجم تارفن  زا  یکچوک  هورگ  یارب  تسا  نکمم 

.ددرگ ماجنا  دارفا  همه 

فده فده

رد دیاب  عفانم  ققحت  دنوش و  یم ماجنا  عفانم  بسک  یارب  اه  هژورپ هک  دنک  یم یروآدای  ناگدننک  تفایرد هب  امیاد  راک  نیا 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  هدنیآ  یراج و  یاه  هژورپ

جیار جیار یاه   یاه شلاچ شلاچ

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  دراوم  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  اه  شلاچ نیرت  جیار زا  یخرب  زا  بانتجا  یارب 

.دینک لاسرا  نامزاس  لک  یارب  ار  تاعالطا  ناکما  تروص  رد  دیریگن و  رظن  رد  هنامرحم  ار  زیچ  همه 
.دشاب فافش  هاتوک و  دیاب  مایپ 

نئمطم یلو  دینک ، یناسر  عالطا مایپ  کی  رد  مه  اب  ار  اه  نآ همه  دیناوت  یم دیتسه ، کچوک  هژورپ  نیدنچ  لوئسم  رگا 
.دهد یم ششوپ  ار  اه  هژورپ همه  تیعضو  یناسر  عالطا نیا  هک  دیوش 

لوصا لوصا

: دنراد ییازس  هب  یشقن  یتیریدم  تیلاعف  نیا  رد  ریز  لوصا 

.دینک لمع  هناریگشیپ  هشیمه  : NUP3
.تسا نآ  هقلح  نیرت  فيعض ماکحتسا  هزادنا  هب  ريجنز  کی  ماکحتسا  : NUP4
.دينزن یراک  چي�  ماجنا  هب  تسد  صخشم  حضاو و  فده  دوجو  نودب  : NUP5
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	E01 — ارزیابی رضایت ذینفعان
	E02 — ثبت درس آموختهها و برنامهریزی برای بهبود
	E03 — برقراری ارتباط متمرکز

	F — خاتمه پروژه
	F01 — تحویل محصول
	F02 — ارزیابی رضایت ذینفعان
	F03 — همتاداوری خاتمه پروژه
	F04 — بایگانی اسناد پروژه
	F05 — جشن پایان پروژه
	F06 — برقراری ارتباط متمرکز

	G — مدیریت پساپروژه
	G01 — ارزیابی منافع
	G02 — ایده پردازی
	G03 — برقراری ارتباط متمرکز



