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نآ یاه  سایقم  هدرخ  وئن و  نومزآ  یتیصخش  گرزب  لماع   ۵

لماش ۶ لماوع ، نیا  زا  کیره  .دنتسه  لقتسم  مه  زا  هک  دراد  دوجو  سایقم  ای  لماع   ۵ وئن ، تیصخش  نومزآ  رد 
رگیدکی و اب  لماع ، ره  هب  طوبرم  سایقم  هدرخ   ۶ لماع .) یارب ۵  سایقم  هدرخ  اعومجم ۳۰   ) دنوش یم  سایقم  هدرخ 

ار تیصخش  یاه  یگژیو  مامت  سایقم ، نیا ۵  نیاربانب  .دنراد  طابترا  یگتسبمه و  دوخ ، هدنهد  لیکشت  لماع  اب 
.دنهد یم  ششوپ  دوخرد 

اب فرح  نامه  لماش  نآ  یاه  سایقم  هدرخ  دوش و  یم  صخشم  گرزب  فرح  کی  اب  وئن  نومزآ  رد  یلصا  لماعره 
یارب نینچمه  .تسا  هدش  هتشون  اه  نآ  سایقم  هدرخ  لماع و ۳۰  نیا ۵  تسرهف  اج  نیا  رد  .دنشاب  یم  ات ۶  دادعا ۱ 

.دشاب هدننک  کمک  رایسب  دناوت  یم  نییاپ  لوادج  هب  رصتخم  یهاگن  بلطم ، رتهب  کرد 

ینابرهم یتسود ، نازیم  هب  دوش و  یم  هداد  ناشن   A فرح اب  وئن  نومزآ  رد  ( Agreeableness ، ) یریذپ قفاوت  سایقم 
.دراد هراشا  درف  یراگزاس  و 

یم هداد  ناشن   C فرح اب  هک  دشاب  یم  وئن  نومزآ  یاه  سایقم  زا  رگید  یکی  ( Conscientiousness  ) ییارگ نادجو 
.دراد هراشا  درف  ندوب  یقالخا  اهراک و  ندوب  مظنم  یهدنامزاس و  نازیم  هب  دوش و 

نازیم هب  دوش و  یم  هداد  ناشن   E فرح اب  هک  دشاب  یم  وئن  نومزآ  یاه  سایقم  زا  یکی  ( Extraversion  ) ییارگ نورب 
.دراد هراشا  ندوب  یترشاعم  ندوب و  یعامتجا 

هب دوش و  یم  هداد  ناشن   N فرح اب  هک  دشاب  یم  وئن  نومزآ  رگید  یاه  سایقم  زا  ( Neuroticism  ) یگدرزآ ناور 
دراد هراشا  یناجیه  یرادیاپ  شمارآ و  حطس 

فاطعنا تیقالخ ، حطس  هب  دوش و  یم  هداد  ناشن   O فرح اب  وئن  نومزآ  رد  ( Openness  ) هبرجت هب  یگدوشگ  سایقم 
.دراد هراشا  دیدج  براجت  هب  لیامت  یواکجنک و  یریذپ ،

هرمننازیمسایقمدامن
Aیریذپ 44نییاپقفاوت 
Cییارگ 40نییاپنادجو 
Eییارگ 36نییاپنورب 
Nیگدرزآ 50یعیبطناور 
Oهبرجت هب  نییاپیگدوشگ  30رایسب 
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هرمننازیمسایقمدامن
A152یعیبطدامتعا
A236نییاپتقادص
A3یتسود 58الابعون 
A454یعیبطتیعبت
A542نییاپعضاوت
A656الابیمحرلد
C140نییاپیگتسیاش
C242نییاپمظن
C3یسانش 50یعیبطهفیظو 
C4تیقفوم یارب  40نییاپشالت 
C5نییاپیریگیپ 30رایسب 
C6یریگ میمصت  رد  60الابطایتحا 
E1نییاپتیمیمص 34رایسب 
E2ییارگ 38نییاپعمج 
E354یعیبطتیعطاق
E448یعیبطتیلاعف
E5یهاوخ 52یعیبطناجیه 
E6تبثم یاه  36نییاپناجیه 
N160الاببارطضا
N242نییاپمشخ
N340نییاپیگدرسفا
N4الابیهاگآدوخ 68رایسب 
N5یرگ 56الابشناکت 
N6سرتسا هب  یریذپ  44نییاپبیسآ 
O154یعیبطلیخت
O2یسانش نییاپییابیز  20رایسب 
O3نییاپفطاوع 34رایسب 
O4اه الابشنک  72رایسب 
O5اه 48یعیبطهاگدید 
O6اه نییاپشزرا  28رایسب 

NEO نومزآ یجنس |  تیصخش  یاه  نومزآ  یژولانوسرپ | 

www.PERSONALOGY.ir

https://personalogy.ir


الاب یعیبط نییاپ نییاپ رایسب 

80
80

78
78

76
76

74
74

72
72

70
70

68
68

66
66

64
64

62
62

58
58

60
60

56
56

52
52

54
54

50
50

48
48

46
46

44
44

42
42

40
40

38
38

36
36

34
34

32
32

30
30

28
28

26
26

24
24

22
22

20
20

هدودحم الاب رایسب 

T
T

هدودحم الاب رایسب  یعیبط نییاپ نییاپ الابرایسب 

N1
C

A
O

E
N

N2
N3

N4
N5

N6
E1

E2
E3

E4
E5

E6
O1

O2
O3

O4
O5

O6
A1

A2
A3

A4
A5

A6
C1

C2
C3

C4
C5

C6

یگدرزآ ناور 

ییارگ نورب 

یگدوشگ

قفاوت

ییارگ نادجو 

بارطضا

مشخ

یگدرسفا

یهاگآدوخ

یرگشناکت

سرتسا هب  یریذپ  بیسآ 

تیمیمص

ییارگ عمج 

تیعطاق

تیلاعف

یهاوخ ناجیه 

تبثم یاه  ناجیه 

لیخت

یسانش ییابیز 

فطاوع

اه شنک 

اه هاگدید 

اه شزرا 

دامتعا

تقادص

یتسود عون 

تیعبت

عضاوت

یمحر لد 

یگتسیاش

مظن

یسانش هفیظو 

تیقفوم یارب  شالت 

یریگیپ

یریگ میمصت  رد  طایتحا 

خش
یص

ت
 

لیافورپ
 

یکیفارگ
 

رادومن

NEO نومزآ یجنس |  تیصخش  یاه  نومزآ  یژولانوسرپ | 

www.PERSONALOGY.ir

https://personalogy.ir


امش تیصخش  گرزب  لماع  ریسفت ۵ 

(A  ) یریذپ قفاوت 
زا نیاربانب  .دینک  عافد  دوخ  قح  زا  دینک و  مالعا  ار  دوخ  فلاخم  رظن  دیناوت  یم  یتحار  هب  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

یتحار هب  نارگید  هب  دیهد ، یم  یدایز  تیمها  دوخ ، یاه  هتساوخ  هب  .دیوش  یم  هتخانش  دنم  تارج  یدرف  نارگید  دید 
رظن زا  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .دیروخ  یمن  ار  اه  نآ  بیرف  لیلد  نیمه  هب  دینک و  یمن  دامتعا 
یمن ناشن  یدردمه  نارگید ، جنر  اب  الومعم  .دینک  ادیپ  یکیزیف  یریگرد  نارگید  اب  دیشاب و  رگشاخرپ  یراتفر  یمالک و 

رازآ و دروم  ار  تاناویح  .دیرب  یم  تذل  نشخ  یاه  هنحص  زا  .دیرادن  دوخ  تاهابتشا  زا  ینامیشپ  ای  هانگ  ساسحا  .دیهد 
فرح زا  ناهنپ  تین  دارفا  دینک  رکف  دیشاب و  هتشاد  کش  نارگید ، یرادافو  هب  تبسن  تسا  نکمم  .دیهد  یم  رارق  تیذا 

نارگید هب  تبسن  .دیرامش  یم  شزرا  مک  ار  نارگید  تکراشم  دینک و  یم  یقلت  زیمآ  نیهوت  ار  نارگید  رظن  .دنراد  دوخ 
یذوم و تسا  نکمم  .دیتسه  یمهم  درف  هک  دیدقتعم  دیراد و  ینیب  گرزب  دوخ  سح  ینعی  .دینک  یم  راتفر  راو  سیئر 

یتروص هب  دیاب  دیدقتعم  هک  دیتسه  روحمدوخ  یدرف  الومعم  .دیهد  بیرف  ار  نارگید  یتحار  هب  دیسرب و  رظن  هب  راکبیرف 
نیناوق و ینعی  .دنرادن  دربراک  امش  دروم  رد  تاررقم  نیناوق و  راگنا  هک  دینک  یم  راتفر  یا  هنوگ  هب  .دوش  راتفر  امش  اب  صاخ 

.دیریگ یم  هدیدان  ار  تاررقم 

(C  ) ییارگ نادجو 
تیعقوم رد  .دیهد  یم  ناشن  دوخ  زا  یرتشیب  یراگزاس  ینیب ، شیپ  لباق  ریغ  طیارش  رد  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

.دیراد یرتهب  درکلمع  زین ، فطعنم  بوچراچ و  دقاف  لغاشم  رد  .دینک  یریگ  میمصت  تعرس  هب  دیناوت  یم  یرارطضا  یاه 
، اهرایعم نیا  هب  ندیسر  یارب  لیلد  نیمه  هب  .دینک  یمن  نییعت  دوخ  یارب  یتخس  تفس و  یاهرایعم  دیتسین و  بلط  هاج 
هب .دیراد  یا  هتفاین  نامزاس  یگدنز  کبس  دیمظن و  یب  هک  تسا  نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .دیهد  یمن  رارق  راشف  تحت  ار  دوخ 

ًاعیرس میمصت ، کی  بیاعم  ایازم و  ندیجنس  راک و  هجیتن ی  هب  ندرک  رکف  یاج  هب  ینعی  .دیراد  شیارگ  یشناکت  یاهراتفر 
راکتشپ اب  تدم ، دنلب  فادها  ریسم  رد  دیناوت  یم  رتمک  دیتسین و  مدق  تباث  هزیگنا و  اب  نادنچ  .دینز  یم  لمع  هب  تسد 
یاهرارق ای  دیسر  یم  سالک  رس  ای  راِکرس  رید  الومعم  دیهد و  یمن  ینادنچ  تیمها  نامز ، هب  .دیهد  همادا  ار  دوخ  ریسم 

.دیشابن همانرب  اب  لوق و  شوخ  تسا  نکمم  ینعی  .دیهد  یم  تسد  زا  ار  مهم 

(E) ییارگ نورب 
لمات و لها  طاتحم و  ارگ ، نورد  یدرف  .تسا  ناتدوخ  راک  یوت  ناترس  دیتسه و  مارآ  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 
رد رطخرپ  یاهراتفر  ماجنا  لامتحا  نیاربانب  .دینک  یم  باختنا  ار  دنتسه  یناجیه  رتمک  هک  ییاه  تیلاعف  .دیتسه  رکفت 

، یشاقن لثم  یدارفنا  یاه  تیلاعف  هب  امش  ندش  لوغشم  ثعاب  هکلب  دنک  یمن  تیذا  ار  امش  ییاهنت ، .تسا  رتمک  امش 
طاقن اما  .دینک  تیریدم  ار  دوخ  یاه  ناجیه  دیناوت  یم  رت  تحار  دیتسه و  یبوخ  یاه  هدنونش  .دوش  یم  هعلاطم و ... 
یم امش  زا  ار  یدایز  یژرنا  اه ، تیعقوم  نیا  اریز  دینک  یم  بانتجا  یعامتجا  یاه  تیعقوم  زا  هک  تسا  نیا  ناتفعض 

تاساسحا و راکفا ، درومرد  تبحص  یارب  .دیشاب  هدنونش  هک  دیهد  یم  حیجرت  دینز و  یم  فرح  هاتوک  نینچمه  .دنریگ 
ار یرارکت  یاه  تیلاعف  دیتسین و  ریذپ  کسیر  .دیرادن  تسود  ار  غولش  یاه  عمج  دیتسین و  تحار  نارگید ، اب  دوخ  دیاقع 

هدننک هتسخ  یژرنا و  یب  نارگید ، رظن  زا  تسا  نکمم  لیلد  نیمه  هب  .دیهد  یم  حیجرت  عونتم ، دیدج و  یاه  تیلاعف  هب 
.دیسرب رظن  هب 
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(N  ) یگدرزآ ناور 
اه و تیلاعف  ماجنا  یارب  هک  یا  هنوگ  هب  دیراد ؛ یعیبط  ینارگن  هدنیآ ، دوخ و  یگدنز  روما  هب  تبسن  هک  دیتسه  یدرف  امش 

یلیصحت و یاه  تسکش  لثم  اه  نادقف  اه و  تسکش  اب  ندش  وربور  رد  .دینک  یم  ادیپ  هزیگنا  دوخ ، فادها  هب  لمع 
رانک اهدادیور  نیا  اب  دیناوت  یم  قیرط  نیا  زا  دیهد و  یم  ناشن  ار  مغ  یعیبط  ساسحا  یقشع و ...  تسکش  یلغش ،

.دیتسین ریذپ  بیسآ  یلیخ  یگداوناخ و ...  یلام ، یلغش ، یاه  سرتسا  لثم  هرمزور  یاه  سرتسا  اب  ییورایور  رد  .دییایب 
اب یعامتجا  طابترا  رد  الومعم  .دیناد  یمن  از  سرتسا  دح ، زا  شیب  ار  تیعقوم  اما  دینک  یم  هبرجت  ار  سرتسا  هچرگ  ینعی 

ییوگروز لباقم  رد  .دیهد  یم  رارق  یبایزرا  دروم  ار  عمج  رد  ناتدوخ  یاه  فرح  اهراتفر و  اما  دیرادن  یلکشم  نارگید ،
تاساسحا هک  دیتسه  یدرف  امش  عقاورد  .دینک  عافد  دوخ  زا  دینک  یم  یعس  دیوش و  یم  مشخ  راچد  اه  یماکان  نارگید و 
تسا یعیبط  هک  یا  هزادنا  هب  لداعتم و  تروص  هب  ار  تلاجخ و ...  مشخ ، سرتسا ، بارطضا ، یگدرسفا ، لثم  یفنم 

.تدم ینالوط  یطارفا و  تروص  هب  هن  دیهد  یم  ناشن 

(O  ) یگدوشگ
اه تنس  بادآ و  زا  یوریپ  ندرک و  لمع  اب  دییآ و  یم  رانک  اه  تنس  اب  یتحار  هب  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یاه  یگژیو 
طیحم رد  .دیتسه  نیب  عقاو  دیشاب ، یزادرپ  لایخ  یزادرپ و  ایور  ریگرد  هک  نآ  زا  رتشیب  الومعم  .دینک  یم  یتحار  ساسحا 

هک ار  یطیارش  دیهد  یم  حیجرت  دینک و  یم  یرتشیب  یتحار  ساسحا  تسا  ینیب  شیپ  لباق  دیراد و  تداع  نآ  هب  هک  ییاه 
طیحم رد  ای  هدرک و  باختنا  ناروتسر  یونم  زا  ار  اذغ  عون  کی  تاقوا ، بلغا  الثم  .دینک  باختنا  مه  زاب  دیا  هدرک  هبرجت  البق 

مه یفعض  طاقن  اما  .دینک  یم  یرتمک  کسیر  نیاربانب  .دیشاب  هتشاد  ار  کبس  کی  هشیمه  دیهد  یم  حیجرت  دوخ  یلغش 
ره ای  وزیگنا  ناجیه  یاه  تیلاعف  هبرجت  تسا  نکمم  یرارکت  هدش و  ناحتما  یاه  تیلاعف  هب  لیامت  لیلد  هب  الثم  .دیراد 

ینعی .دینک  یم  یراددوخ  ناتیاه  تیلاعف  رد  عونت  ای  ناتلغش  رد  لوحت  داجیا  زا  الثم  .دیهدب  تسد  زا  ار  یدیدج  هبرجت 
یعامتجا و یسایس ، دیاقع  هب  تبسن  تسا  نکمم  یتح  .دیشابن  ریذپ  فاطعنا  دیدج ، براجت  شریذپ  یارب  تسا  نکمم 

.دیشابن اه  نآ  رییغت  هب  لیام  دیشاب و  بصعتم  دوخ ، یبهذم 
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امش تیصخش  سایقم  هدرخ  ریسفت ۳۰ 
یعیبط   ( دامتعا  - A1

یعمج و یاهراک  رد  دینک و  یمن  یریگ  هرانک  اه  نآ  اب  طابترا  زا  نیاربانب  .دیراد  دامتعا  نارگید  هب  هک  دیتسه  یدرف  امش 
هب .دیروآ  تسد  هب  تینما  ساسحا  دیناوت  یم  اه  نآ  اب  طابترا  نارگید و  هب  دامتعا  قیرط  زا  .دیراد  تکراشم  زین  یهورگ 

لمع رتهب  یناجیه ، یعامتجا و  حطس  رد  دیهد و  یم  ناشن  تیساسح  نارگید ، تاساسحا  اهزاین و  هب  امش  قیرط  نیا 
هب .دیتسه  طاتحم  نارگید ، اب  طابترا  رد  امش  تسین و  هناحول  هداس  تروص  هب  امش  دامتعا  نیا  یفرط  زا  اما  .دینک  یم 

.دینک یم  رارقرب  لداعت  اه ، نآ  اب  طابترا  رد  طایتحا  بناوج  تیاعر  نارگید و  هب  دامتعا  نیب  امش  یترابع 

نییاپ   ( تقادص  - A2
نارگید اب  ار  دوخ  رارسا  اه و  یریذپ  بیسآ  اه ، فعض  .دینک  یم  لمع  هناکریز  شوهاب و  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 
طاقن اما  .دننک  هدافتسا  ءوس  امش  زا  ای  دنهد  بیرف  ار  امش  دنناوت  یمن  نارگید  نیاربانب  .دیراذگ  یمن  نایم  رد  یتحار  هب 

لیلد نیمه  هب  .دینک  یم  نامتک  ار  تقیقح  دیور و  یم  هرفط  ناتدیاقع  تاساسحا و  نتفگ  زا  الثم  .دیراد  مه  یفعض 
دصاقم فادها و  هب  ندیسر  یارب  امش  رظن  زا  .دیسرب  رظن  هب  هدننز  لوگ  قداصان و   T راکبیرف نارگید ، رظن  زا  تسا  نکمم 

الثم .درب  راک  هب  زین  نارگید  اب  هطبار  رد  دیاب  ار  تایصوصخ  نیا  نینچمه  دش و  لسوتم  بیرف  ییوگغورد و  هب  دیاب  دوخ 
اهدنفرت نیا  هک  دیرواب  نیا  رب  امش  عقاورد  .دیزادنایب  تسد  بیرف  ای  هلیح  یسولپاچ ، قلمت و  اب  ار  نارگید  دیراد  لیامت 
اب تسا  نکمم  نیاربانب  .دنتسه  رکف  هتوک  یدارفا  هداس ، یاه  ناسنا  هک  دیدقتعم  هدوب و  یعامتجا  تراهم  همزال 

تاساسحا نداد  ناشن  رد  دیور و  یم  هرفط  تقیقح  زا  امش  هکنیا  اما  .دیراذگب  هالک  ار  نارگید  رس  غورد ، ای  یراکبیرف 
.تسین امش  رد  نارگید  زا  هدافتساءوس  ای  تقادص و  دوبن  هدنهد  ناشن  هشیمه  دیهد  یم  ناشن  تمواقم  دوخ ، ینورد 

الاب   ( یتسود عون   - A3
قاتشم هداد و  تیمها  نارگید  عفانم  هب  هنادنمتواخس ، یا  هنوگ  هب  لاعف و  روط  هب  امش  هک  تسا  نیا  ناتتبثم  یگژیو 

ای سوبوتا  رد  ار  دوخ  یاج  لاثم  یارب  .دیراذگ  یم  تیولوا  رد  دوخ  هب  تبسن  ار  نارگید  .دیتسه  دنمزاین  دارفا  هب  کمک 
ار دوخ  دازآ  تقو  .دینک  یم  میسقت  نارگید  اب  ار  دوخ  یاذغ  دیتسه  هنسرگ  هک  ینامز  یتح  .دیهد  یم  یرگید  هب  امنیس 

دوخ یاهزاین  تهج  رد  هک  ینامز  دینک و  یم  رکف  نارگید  رب  ناتراتفر  ریثأت  هب  .دینک  یم  دوخ  ناتسود  هب  کمک  فرص 
، دارفا هب  کمک  زا  سپ  .دشاب  هدناسرن  یررض  دارفا  رگید  هب  تکرح  نیا  هک  دیوش  نئمطم  دیهاوخ  یم  دینک ، یم  یتکرح 

هب رتشیب  شاک  هک  دینک  یمن  رکف  عوضوم  نیا  هب  دینک و  یم  کمک  نارگید  هب  هنابلطواد  تروص  هب  دیراد و  یبوخ  سح 
تایقالخا تاداقتعا و  هب  .دیهد  یم  ناشن  ار  سفن  هب  دامتعا  زا  یملاس  حطس  .دیدوب  هدنشخب  رتمک  ای  دیدیسر  یم  دوخ 

هب امش  تسا  نکمم  هک  نیا  الثم  .دیراد  مه  یفعض  طاقن  اما  .دیرب  یم  لاؤس  ریز  ار  دوخ  تردن  هب  هدوب و  نئمطم  دوخ 
ریز ار  دوخ  هزیگنا  تقو  چیه  هناتسود ، عون  رهاظ  رطاخ  هب  اما  دیورب  شیپ  دوخ  زاین  یاضرا  تهج  رد  ًالماک  رایشهان  تروص 
ات ار  راثیا  نیا  یهاگ  نینچمه  .دیتسه  مدرم  هب  تمدخ  لاح  رد  طقف  هک  دینز  یم  لوگ  ار  دوخ  راگنا  عقاو  رد  .دیربن  لاؤس 

یم لفاغ  الماک  دوخ ، هب  هجوت  زا  ار  امش  دایز ، یتسود  عون  هوالع  هب  .دنز  یم  بیسآ  هعماج  هب  هک  دیرب  یم  شیپ  یدح 
.دنک
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یعیبط   ( تیعبت  - A4
فده هب  امش  تیعبت  نیا  .دینک  یم  تیعبت  لوقعم ، دح  رد  نارگید  یاه  هتساوخ  زا  الومعم  هک  دیتسه  یدرف  امش 

یتروص رد  اما  .دیتسه  وضع  اه  نآ  رد  هک  دریگ  یم  تروص  ییاه  میت  ای  اه  هورگ  اب  یراکمه  هلمج  زا  نارگید  اب  یراکمه 
هن اه  نآ  هب  یتحار  هب  دینک ، هدروآرب  ار  نارگید  یاه  هتساوخ  دیناوت  یمن  ای  تسا و  هابتشا  نارگید  زا  تیعبت  دینادب  هک 
زا تیعبت  نیب  ینعی  .دیوش  یم  هتخانش  دنم ، تارج  لاح  نیع  رد  نتورف و  یدرف  ناونع  هب  لیلد  نیمه  هب  .دییوگ  یم 

.دینک یم  رارقرب  لداعت  زاین ، دروم  عقاومرد  اه  نآ  اب  تفلاخم  اه و  نآ  اب  یراکمه  نارگید و 

نییاپ   ( عضاوت  - A5
ار دوخ  یاه  تیقفوم  اه و  ییاناوت  ینعی  .دیراد  ییالاب  سفن  هب  دامتعا  سفن و  تزع  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 
تسا نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .دیریگ  یمن  هدیدان  ار  دوخ  دیهد و  یم  یدایز  تیمها  ناتدوخ  هب  .دیناد  یم  گرزب  شزرااب و 
ار ربکت  نیا  تسا  نکمم  .دیسر  یم  رظن  هب  ربکتم  ای  یضاردوخ  زا  دیناد و  یم  رترب  رگید ، دارفا  زا  یرایسب  زا  ار  دوخ  هک 

هب دامتعا  نتشادن  لیلد  هب  ینعی  .دیربب  راک  هب  دوخ ، سفن  هب  دامتعا  مدع  تراقح و  تینما ، مدع  سح  ندرک  ناهنپ  یارب 
لبق سپ  .دنوش  امش  رد  ساسحا  نیا  هجوتم  نارگید  هک  دیسرت  یم  دینک و  یم  تراقح  ساسحا  نارگید  هب  تبسن  سفن ،
یتح بیترت  نیا  هب  .دنرادن  یتیمها  ناتیارب  اه  نآ  هک  دیهد  یم  ناشن  هناربکتم  دروخرب  اب  دنوش ، هجوتم  نارگید  هک  نیا  زا 

یاهراتفر امش  زین  تاقوا  یهاگ  .تسین  مهم  میارب  هک  دییوگ  یم  دوخ  اب  دننک ، کرت  درط و  ار  امش  نارگید  هدنیآ  رد  رگا 
گرزب تیقفوم  کی  هب  امش  ندیسر  هجیتن  یراتفر  نینچ  زین  یهاگ  .دیرب  یم  راک  هب  نارگید  هجوت  بلج  یارب  ار  هناربکتم 

هناربکتم یاهراتفر  نآ  یپ  رد  دوش و  داجیا  امش  رد  یطارفا  یدنمشزرا  سح  سفن و  هب  دامتعا  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا 
.دوش رهاظ 

الاب   ( یمحرلد  - A6
هاگدید زا  ار  عوضوم  دیراذگب و  رگید  دارفا  یاج  هب  ار  دوخ  دیناوت  یم  امش  الثم  .تسا  هارمه  یتوق  طاقن  اب  امش  یگژیو  نیا 

تالاح نداد  تبسن  قیرط  زا  دیناوت  یم  دینک و  یم  کرد  بوخ  ار  رگید  دارفا  راکفا  تاساسحا و  هجیتنرد  .دینیبب  اه  نآ 
هک ارچ  دوش  یم  نارگید  اب  بوخ  طابترا  ثعاب  یگژیو  نیا  .دینک  ینیب  شیپ  کرد و  ار  اه  نآ  راتفر  نارگید ، هب  ینهذ 

جنر یارب  لح  هار  لابند  هب  دیتسه و  ناشنارگن  امش  هدش ، کرد  امش  طسوت  ناشتاساسحا  هک  دنوش  یم  هجوتم  نارگید 
یتاساسحا رایسب  ای  لد  کزان  امش  تسا  نکمم  الثم  .دراد  مه  یفعض  طاقن  یگژیو  نیا  اما  .دییاه  نآ  تالکشم  اه و 

رد یناشیرپ  داجیا  اب  هجیتن  رد  .دینکشب  مه  رد  دیوش و  نایرگ  هدرسفا و  رایسب  نارگید ، جنر  درد و  اب  ههجاوم  رد  دیشاب و 
دیراد نارگید  هب  تبسن  هک  ینارگن  محرت و  تاساسحا  لیلد  هب  نینچمه  .دیتسین  نارگید  هب  کمک  هب  رداق  ناتدوخ ،

.دیریگ رارق  هدافتساءوس  دروم  نارگید  طسوت  تسا  نکمم 

نییاپ   ( یگتسیاش  - C1
هب تسد  نیاربانب  .دینک  یمن  راکنا  ار  اه  نآ  دیتسه و  هاگآ  دوخ ، یاه  فعض  هب  امش  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

.دناسر یم  ار  امش  تیصخش  توق  طاقن  عوضوم ، نیا  .دینز  یمن  دیرادن  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  دینک  یم  ساسحا  هک  یراک 
تسین ناتدوخ  تسد  هب  نات  یگدنز  لرتنک  هک  نیا  رب  ینبم  دیراد  یساسحا  امش  .دراد  دوجو  امش  رد  مه  یفعض  طاقن  اما 

.دیتسین یگدنز  یراجروما  هجوتم  دینک و  یمن  تواضق  یتسرد  هب  ار  اه  تیعقوم  .تسامش  لرتنک  زا  جراخ  عقاورد  و 
بقاوع جیاتن و  دروم  رد  هوالع  هب  .دیتسین  دنمناوت  دیرادن و  هئارا  یارب  یزیچ  یهورگ  یاهراک  رد  هک  دینک  یم  رکف  نینچمه 

مگردرس و سفن ، هب  دامتعا  نودب  ار  امش  ناتنایفارطا  تسا  نکمم  اه  یگژیو  نیا  دوجو  لیلد  هب  .دیتسین  شیدنارود  روما ،
.دننک فیصوت  جیگ  ای 
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نییاپ   ( مظن  - C2
ار دوخ  دینک و  یمن  شنزرس  ار  دوخ  دوخ ، یاهراک  رد  ندرک  هابتشا  تروصرد  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو  هلمج  زا 

فاطعنا یدرف  امش  رگید  ترابع  هب  .دیهد  یمن  رارق  ریذپان  فاطعنا  کشخ و  یاه  یزیر  همانرب  زا  یوریپ  یارب  راشف  تحت 
نیا فعض  طاقن  هکس ، رگید  یور  اما  .دنک  یمن  ناتتحاران  دنم  شور  ریغ  مظن و  یب  یاه  مدآ  اب  ندرک  راک  هک  دیتسه  ریذپ 

رد ار  اهزیچ  دور  یم  ناتدای  الثم  .دینک  یمن  لابند  ار  یصاخ  شور  اهراک  ماجنا  رد  الومعم  هک  تروص  نیا  هب  .تسا  یگژیو 
نارگید تسا  نکمم  اه  یگژیو  نیا  دوجو  لیلد  هب  .تسا  هتفشآ  بترمان و  ناتیگدنز  طیحم  دیراذگب و  دوخ  تسرد  یاج 

.دننک فیصوت  راک ، تلفغ  هجوت و  یب  یدرف  ناونع  هب  ار  امش 

یعیبط   ( یسانش هفیظو   - C3
یاه شزرا  .دیدنبیاپ  یقالخا  لئاسم  تادهعت و  هب  .دیتسه  لوق  شوخ  ریذپ و  تیلوئسم  سانش ، هفیظو  یدرف  امش 

نیناوق و هب  .دینک  یم  تیلاعف  اه ، شزرا  نیا  ندرک  ققحم  تهج  رد  امئاد  دنراد و  رارق  تیولوا  رد  امش  یارب  یقالخا 
امش هب  یا  هفیظو  رگا  .دزادنیب  تمحز  هب  ار  امش  نیناوق  یارجا  رگا  یتح  دیتسه ، دنم  نوناق  دیراذگ و  یم  مارتحا  تاررقم 

دراومرد ندوب ، دنم  نوناق  رب  امش  دیکات  دوجو  اب  اما  .دیراذگ  یمن  اپ  ریز  ار  ناتتادهعت  دینک و  یمن  یراک  مک  دوش  لوحم 
یم رارقرب  لداعت  رییغت ، هب  لیامت  ندوب و  دنم  نوناق  ینعی  یگژیو  ود  نیا  نیب  دیتسه و  ریذپ  فاطعنا  رییغت ، یارب  مزال 

.دینک

نییاپ   ( تیقفوم یارب  شالت   - C4
یا هزادنا  هب  طقف  .دیتسه  یضار  ناتیاهدروآ  تسد  لومعم  حوطس  زا  دیتسین و  بلط  هاج  هک  تسا  نیا  امش  توق  طاقن 

ار یرتمک  بارطضا  سرتسا و  لیلد  نیمه  هب  .دینک  یمن  از  شنت  یاهراک  ریگرد  ار  دوخ  دینک و  یم  راک  تسا  یفاک  هک 
تفرشیپ و هب  .دیتسه  هزیگنا  دقاف  قایتشا و  یب  هک  تسا  نیا  امش  فعض  طاقن  اما  .دینک  یم  هبرجت  دارفا  ریاس  هب  تبسن 

تیلاعف فرص  ار  یمک  شالت  تقو و  عقاورد  .دیرادن  ندش  قفوم  یارب  ینادنچ  هزیگنا ی  دیهد و  یمن  یدایز  تیمها  ءاقترا 
.دیسر یم  لبنت  هیقب  رظن  هب  هجیتنرد  .دیوش  یم  ءاضرا  راک  یمک  رادقم  اب  دینک و  یم  دوخ  یاه 

نییاپ رایسب    ( یریگیپ  - C5
یتروص رد  نینچمه  .دیریگ  یمن  تخس  ناتدوخ  هب  دیتسین و  لوجع  اهراک  عورش  یارب  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

اما .دینک  عورش  ار  اه  تیلاعف  دیناوت  یم  دوش  هداد  هزیگنا  امش  هب  نارگید  فرط  زا  ای  دیوش  یراک  ماجنا  هب  قیوشت  هک 
عورش هب  ار  امش  یزیچ  ای  یسک  دیراد  زاین  .دینک  زاغآ  ار  دوخ  یراک  زور  تسا  تخس  ناتیارب  الثم  .دیراد  مه  یفعض  طاقن 

اب ندش  ور  هب  ور  تروص  رد  .دینک  یم  فلت  ار  یدایز  تقو  دیزادنا و  یم  قیوعت  هب  ار  یریگ  میمصت  .دنک  قیوشت  تیلاعف 
، لبنت یدرف  ناونع  هب  ار  امش  نارگید  اه  یگژیو  نیا  لیلد  هب  .دینک  یم  کرت  ار  دوخ  راک  دوز  یلیخ  رگ ، هلخادم  لماوع 

.دنسانش یم  راک  رد  یدجریغو  راک  لامها 
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الاب   ( یریگ میمصت  رد  طایتحا   - C6
فلتخم بناوج  یراک  ره  هب  مادقا  زا  لبق  رطاخ  نیمه  هب  دینک ؛ یمزیهرپ  ندرک  هابتشا  زا  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

دوخ یاه  میمصت  یتسرد  هب  .دیتسه  ناتیاه  فرح  ریثات  هجوتم  دینک و  یم  باختنا  تقد  اب  ار  تاملک  .دیجنس  یم  ار  نآ 
لثم ییاه  یگژیو  اب  ار  امش  نارگید  الومعم  .دیراد  ناتیاهراک  ماجنا  یارب  قطنم  لیلد و  دوجو  هب  یدایز  دیکاتو  دیراد  رواب 

یگدامآ یقافتا  یارب  هک  یتروص  رد  الثم  .دیراد  مه  یفعض  طاقن  اما  .دنسانش  یم  ینالقع  و  رگباسح ، رکفتم ، شیدنارود ،
میمصت ییاناوت  دینک و  یم  یریگ  میمصت  فرص  ار  یدایز  تقو  .دیهد  ناشن  یبسانم  شنکاو  دیناوت  یمن  دیشاب ؛ هتشادن 

.دیرادن ار  هلصافالب  مادقا  عیرس و  یریگ 

نییاپ رایسب    ( تیمیمص  - E1
.دینک یمن  عورش  ار  یثحب  دیوش و  یم  ینابصع  یتخس  هب  أبیرقت  دیتسه ؛ مارآ  یدرف  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

یم تذل  ییاهنت  زا  .دینک  تیریدم  ار  ناتیاه  ناجیه  دیرداق  دیوش و  یمن  کیتنامر  ای  یناجیه  یلیخ  دیراد ؛ یناجیه  تابث 
هب اهتعاس  دیرداق  دینک و  یمن  رکف  یحطس  لئاسم  هب  .دیتسه  عمج  زا  یرارف  ای  یوزنم  یدرف  هک  انعم  نیا  هب  هن  اما  دیرب ،
مک یدرف  هک  تسا  نیا  ناتفعض  هطقن  اما  .دیتسه  سانش  ردق  یدرف  نینچمه  .دینک  ادیپ  یلح  هار  ات  دینک  رکف  یا  هلئسم 

زین سابل  عون  باختنا  رد  یتح  .دیتسه  یتلاجخ  تفگ  ناوت  یم  یتح  عقاوم  یخرب  هک  یا  هنوگ  هب  دیتسه  طاتحم  فرح و 
.دنک لکشم  راچد  ار  ناتیعامتجا  طبور  تسا  نکمم  امش  دح  زا  شیب  ندوب  رادوت  .دیراک  هظفاحم 

نییاپ   ( ییارگ عمج   - E2
دوخ یمیمص  ناتسود  زا  یکدنا  دادعت  اب  ترشاعم  هجیتنرد  .تسا  ناتدوخ  راک  یوت  ناترس  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

تسا نکمم  هک  یلاح  رد  دیریگ ؛ هشوگ  فرح و  مک  یدرف  امش  نارگید  رظن  زا  .دیهد  یم  حیجرت  غولش  یاه  ینامهم  هب  ار 
ار هناتسود  هدش و  یزیر  همانرب  یاه  تیلاعف  نینچمه  .دیشاب  فرح  رپ  دوخ ، یمیمص  ناتسود  اب  دشابن و  لکش  نیا  هب 
مدرم اب  لماعت  نودب  هتسب و  یقاتا  رد  هک  دینک  یم  باختنا  ار  یلغاشم  هک  تسا  نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .دینک  یم  باختنا 

یمن نایمرد  هورگ  اب  ار  دوخ  یاه  هدیا  دیزکرمتم و  دوخ  فادها  یور  اهنت  دیرادن و  یبوخ  درکمع  یمیت  یاهراک  رد  .دشاب 
یاه تراهم  .دینک  راک  یعامتجا  لکش  هب  نارگید  اب  دیرادن  تسود  .دینک  یم  لکشم  داجیا  هورگ ، رد  ور  نیا  زا  دیراذگ ،

.دیوش لکشم  راچد  هبیرغ  دارفا  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  رد  دوش  یم  بجوم  ناتفیعض  یعامتجا 

یعیبط   ( تیعطاق  - E3
یاه شزرا  اهزاین و  اه ، هتساوخ  هب  یبایتسد  یارب  دییامن و  زاربا  ار  دوخ  دیاقع  تاساسحا و  راکفا ، یتحار  هب  دیرداق  امش 

تسین نآ  یانعم  هب  امش  یگژیو  نیا  اما  .دینک  یگداتسیا  اهنآ  هب  ندز  بیسآ  نارگید و  قوقح  نتشاذگ  اپ  ریز  نودب  دوخ 
ار دوخ  یاه  هتساوخ  هکنیا  تسامش و  ندوب  عطاق  یانعم  هب  هکلب  .دیریگ  یم  هدیدان  ار  نارگید  تاساسحا  دیاقع و  هک 
.دینک یم  رارقرب  لداعت  ندوب ، زواجتم  رگشاخرپ و  ندرک و  لمع  لعفنم  نیب  امش  عقاورد  .دینک  یمن  نارگید  دیاقع  ینابرق 

فرط هب  مه  دینک و  یم  نایب  ار  دوخ  یاه  هتساوخ  مه  هک  یطابترا  دینک ؛ یم  رارقرب  نارگید  اب  هفرط  ود  یطابترا  ینعی 
.دیهد یم  شوگ  لباقم 
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یعیبط   ( تیلاعف  - E4
بنج و رپ  یاه  یمرگرس  اه و  تیلاعف  لیلد  نیمه  هب  دیرب و  یم  تذل  دیشاب  شوج  بنج و  لاح  رد  مادم  هک  نیا  زا 

نداد حیجرت  دوجو  اب  اما  .دنسانش  یم  لاعف  یژرنارپ و  یدرف  ناونع  هب  ار  امش  نارگید  .دیهد  یم  حیجرت  ار  یهورگ  شوج 
.دیهد ماجنا  زین  ار  دنراد  رکفت  هب  زاین  کرحت  یاج  هب  دنوش و  یم  ماجنا  ییاهنت  هب  هک  ییاه  تیلاعف  دیناوت  یم  تیلاعف ،

.دینک یم  رارقرب  لداعت  یرکف ، یاه  تیلاعف  شوج و  بنجرپ و  یاه  تیلاعف  هب  لیامت  نیب  امش  عقاورد 

یعیبط   ( یهاوخ ناجیه   - E5
زاین نیا  یاضرا  یارب  دیتسه و  هزات  دیدج و  یاهناجیه  هبرجت و  لابند  هب  هک  دیتسه  وجارجام  هاوخ و  ناجیه  یدرف  امش 

یهاگ یتح  ینیب و  شیپ  لباق  ریغ  دیدج ، هتخانشان ، یاه  کرحم  امش  یارب  .دیدنمزاین  ینوریب  یاه  کرحم  هب  دوخ 
اه تیلاعف  باختنا  زا  تشاذگ ؛ دهاوخ  ریثأت  نات  یگدنز  یاه  هبنج  مامت  یور  یگژیو  نیا  .دنراد  یدایز  تیباذج  کانرطخ ،

هقالع دوجو  اب  اما  .دیتسه  لماعت  رد  اهنآ  اب  هک  یدارفا  باختنا  نارگید و  اب  طابترا  شور  ات  هتفرگ  اذغ  یقیسوم و  عون  و 
ناجیه اب  یدارفا  هب  تبسن  دیریگ و  یم  رظن  رد  ار  لامعا  کانرطخ  یاهدمایپ  ناجیهرپ ، دیدج و  یاه  تیلاعف  هب  نات 

یم رارقرب  لداعت  کانرطخ ، یاهراک  ماجنا  رباربرد  طایتحا  یهاوخ و  ناجیه  نیب  امش  عقاورد  .دیرت  طاتحم  الاب ، یهاوخ 
.دینک

نییاپ   ( تبثم یاه  ناجیه   - E6
ینوریب یاه  شاداپ  هب  زاین  نودب  دنک و  یم  دونشخ  ار  امش  هک  دیراد  ینورد  یاه  هزیگنا  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 
ار ینارحب  طیارش  دیناوت  یم  رتهب  .دیتسه  قیقد  ورگن  یئزج  یدرف  .تسا  شخب  تذل  هک  دیهد  یم  ماجنا  ییاهراک 

نیا ناتفعض  طاقن  اما  .دیراد  ییالاب  یناجیه  تابث  نینچمه  .دیراد  لرتنک  ناتفارطا  طیحم  دوخ و  یور  دینک و  تیریدم 
.دیراد یدایز  یاه  شاداپ  هب  زاین  ندش  داش  یارب  .دیوش  یم  هتخیگنارب  یتخس  هب  ینوریب  یاه  کرحم  اب  هک  تسا 

راچد یرتشیب  تدش  اب  هوالع  هب  .دننادب  وسرت  ار  امش  تسا  نکمم  نارگید  لیلد  نیمه  هب  دیتسین و  ریذپ  کسیر  نینچمه 
.دیوش یم  ینارگن  سرتسا و 

الاب   ( بارطضا  - N1
فالخ کانرطخ و  یاهراک  هب  تسد  نیاربانب  .دیتسه  گنز  هب  شوگ  رطخ ، هب  تبسن  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

وربور هدامآ  هشیمه  .دیراد  یفاک  هزیگنا  دوخ ، روما  ماجنا  یارب  .دینز  یمن  بلقت و ...  یدزد ، عیرس ، یگدننار  لثم  نوناق 
یم ناتفده  هب  ندیسر  یهورگ و  یصخش و  یاه  تیلوئسم  یارب  یدایز  شالت  الومعم  دیتسه و  اه  شلاچ  اب  ندش 
یم هجیتنرد  .دیتسه  قیقد  طاتحم و  رایسب  یریگ ، میمصت  رد  دینک و  یم  هجوت  دایز  دوخ ، لامعا  یاهدمایپ  هب  .دینک 

تالالتخا دعتسم  ای  ریگرد و  الومعم  هک  تسا  نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .دیشاب  بسانم  اه ، هورگ  یربهر  یارب  دیناوت 
صخشم دیدش  یرارق  یب  تروص  هب  ریگارف  بارطضا  .دیتسه  ایبوف )  ) صاخ یاه  سرت  ریگارف و  بارطضا  لثم  یبارطضا 

دیناوت یمن  .دیتسه  نارگن   ... یلام و لئاسم  تالیصحت ، یتمالس ، لثم  فلتخم  لئاسم  درومرد  هک  یا  هنوگ  هب  .دوش  یم 
یگتفرگ راچد  الومعم  ناتتالضع  .دشاب  لکشم  راچد  تسا  نکمم  امش  یاهتشا  باوخ و  .دینک  زکرمت  دوخ ، یاهراک  یور  رب 

نیا هب  .دیشاب  هتشاد  یگدامآ  اه  سرت  نیا  یارب  ای  دوش و  رهاظ  امش ، رد  یطارفا  یاه  سرت  تسا  نکمم  .تسا  شنت  ای 
هبلغ دوخ  سرترب  عوضوم ، نآ  اب  ندش  وربور  رد  دیناوت  یمن  دیسرت و  یم  یفلتخم ، تاعوضوم  ای  عوضوم  کی  زا  هک  تروص 

تیعقوم کی  زا  ای  دشاب  گس  لثم  ناویح  کیزا  دناوت  یم  سرت  نیا  .دینک   رارف  نآ  زا  دیهد  یم  حیجرت  نیاربانب  .دینک 
 ... لوپمآ و نوخ و  زا  ای  عافترا  رد  ندوب  لثم 
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نییاپ   ( مشخ  - N2
الامتحا نیاربانب  .دینک  لمحت  دیناوت  یم  رت  تحار  ار  یتلادع  یب  ضیعبت و  یماکان و  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

هب .دیرادن  نارگید  زا  هدافتسا  ءوس  هب  یلیامت  .دیراد  یلغش و ...  یعامتجا ، بولطمان  طیارش  لمحت  یارب  یرتهب  یراگزاس 
 ... یشراوگ و یقورع ، یبلق  یاه  یرامیب  لثم  مشخ  زا  یشان  یمسج  میالع  زا  الومعم  دیتسه  یمارآ  درف  هکنیا  لیلد 

رد کدنا  یماکان  ساسحا  هک  تسا  نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .دیتسه  ناما  رد  رتشیب  مشخ ، یالاب  تارمن  اب  دارفا  هب  تبسن 
نکمم .دیریگب  رارق  هدافتسا  ءوس  ملظ و  دروم  یتح  دینکن و  یشالت  دوخ ، قح  زا  عافد  یارب  دوش  ثعاب  تسا  نکمم  امش 

ناونع هب  هک  دوش  یم  ثعاب  عوضوم  نیمه  .دیشاب  هتشادن  ار  نارگید  یاه  هتساوخ  اب  تفلاخم  نتفگ و  هن  ناوت  تسا 
یمن هلباقم  اه  نآ  اب  دیریذپ و  یم  هنالعفنم  تروص  هب  ار  طلغ  دعاوق  نیناوق و  الامتحا  .دیوش  هتخانش  تارج ، یب  یدرف 

نکمم دیراذگب و  نایم  رد  نارگید  اب  یتحار  هب  ار  دوخ  یاهوزرآ  دیاقع و  تاساسحا ، راکفا ، دیناوت  یمن  نینچمه  .دینک 
.دیشاب هتشاد  یمک  سفن  هب  دامتعا  تسا 

نییاپ   ( یگدرسفا  - N3
تاساسحا هبرجت  یانعم  هب  نیا  اما  دیهد  یم  ناشن  ار  یدیماان  مغ و  ساسحا  تردن  هب  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

، دوخ یتحار  هب  .تساهارگ  نورب  صوصخم  رتشیب  اه  یگژیو  نیا  هک  ارچ  .تسین  امش  رد  یگدنزرس  یشوخرس و  تبثم و 
تسا و مک  امش  رد  هانگ  ساسحا  یرگشنزرسدوخ و  .دینک  یمن  تالکشم  قرغ  ار  دوخ  نیاربانب  .دینک  یم  یدایز  هجوت 

طاقن اما  .دینک  یم  هبرجت  ار  یمک  یتحاران  امش  یلک  تروص  هب  .دوش  یم  امش  یدیماان  ثعاب  تردن  هب  دب  تاقافتا 
تحاران یاهدادیور  هب  یعیبط  یناجیه  شنکاو  هک  دوش  یم  ثعاب  یدیماان  مغ و  ندرکن  هبرجت  هک  تسا  نیا  ناتفعض 

هب تبسن  نات  شنکاو  دیسرب و  رظن  هب  درس  انتعا و  یب  تسا  نکمم  .دیوش  راگزاس  اه  نآ  اب  دیناوتنو  دیهدن  ناشن  هدننک 
دوش یم  بجوم  نیمه  دیریگ و  یمن  رارق  نارگید  یاه  یتحاران  ریثات  تحت  الومعم  .دشاب  ناسکی  فلتخم ، تاقافتا 

هب رتشیب  ار  دوخ  یاه  تسکش  تاهابتشا و  .دینک  یمن  کرد  ار  اه  نآ  دیتسه و  هفطاع  یب  هک  دننک  ساسحا  نارگید 
یفطاع هطبار  کی  نداد  تسد  زا  لثم  یدب  قافتا  نداد  خر  رد  ار  سناش  نارگید و  الثم  .دیهد  یم  تبسن  ینوریب  لماوع 

یم رتمک  امش  رد  یریذپ  تیلوئسم  تاهابتشا و  ناربج  لامتحا  لیلد  نیمه  هب  .دیناد  یم  رصقم  یلیصحت ، تسکش  ای 
.دوش
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الاب رایسب    ( یهاگآدوخ  - N4
یرترب یاعدا  دینز و  یم  فرح  رتمک  دوخ ، یاه  تیقفوم  درومرد  دیتسه و  عضاوتم  رایسب  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

امش هب  یتحار  هب  نارگید  دوش  یم  ثعاب  دسر و  یم  رظن  هب  باذج  نارگید ، رظن  زا  یگژیو  نیا  .دیرادن  نارگید  هب  تبسن 
هب کمک  یرورضریغ و  یاه  کسیر  زا  بانتجا  ثعاب  نیا  هک  دینک  یم  رکف  بوخ  یریگ ، میمصت  زا  لبق  .دنوش  کیدزن 

هب شمارآ  لاقتنا  ثعاب  نیاو  دیراد  یمارآ  رهاظ  دیشاب  برطضم  رگا  یتح  .دوش  یم  امش  طسوت  تدمدنلب  فادها  نییعت 
یارب .دنناد  یم  دامتعا  لباق  ار  امش  نارگید  دیتسه و  نارگید  یاه  فرح  یارب  یبوخ  هدنونش  .دوش  یم  ناتنایفارطا 

ناتفعض طاقن  اما  .دیزادرپ  یم  نتشون  ندناوخ و  یشاقن ، لثم  ییاه  تیلاعف  هب  رتشیب  دیتسه و  بسانم  یدارفنا  یاهراک 
نینچمه .دیراد  تراقح  ساسحا  دینک و  یم  هسیاقم  نارگید  اب  ار  دوخ  .دیتسین  تحار  نارگید  اب  طابترا  رد  هک  تسا  نیا 

تراهم نتشاد  دوجو  اب  ینعی  .دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  یعامتجا  بارطضا  تروص  هب  یهاگ  هلاسم  نیا  هک  دیتسه  یتلاجخ 
یخرس ندرک ، قرع  ادص ، تسد و  شزرل  لثم  یبارطضا  میالعو  دینک  یمن  تبحص  عمجرد  نارگید  اب  طابترا  یرارقرب  یارب 
یدرف .دیرادن  یلکشم  نارگید  اب  کت  هب  کت  هطبار  رد  اما  دیرب  یمن  تذل  اه  ینامهم  زا  .دیهد  یم  ناشن  ار  تروص و ... 

سنج هب  یتحار  هب  ار  دوخ  تاساسحا  دیناوت  یمن  .دیرادن  یدایز  ناتسود  دینک و  یم  یریگ  هشوگ  ساسحا  دیتسه ، اهنت 
.دیهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  یور  شیپ  یاه  تصرف  زا  یلیخ  دیدج ، دارفا  اب  طابترا  زا  سرت  لیلد  هب  .دیهد  ناشن  فلاخم 

دیشاب و هتشاد  یمک  سفن  تزع  تسا  نکمم  .دیسر  یم  رظن  هب  شوجن  درس و  دشاب  دایز  یلیخ  امش  یگدز  تلاجخ  رگا 
نآ رد  یصقن  بیع و  نیرتکچوک  رگا  دینک و  یم  یبایزرا  ار  اه  تیعقوم  رد  دوخ  راتفر  راتفگ و  مادم  .دینک  ینماان  ساسحا 

.دینک یم  شنزرس  ار  دوخ  دیبایب  اه 

الاب   ( یرگ شناکت   - N5
یم هارمه  یبوخ  جیاتن  اب  ینارحب  عقاوم  رد  امش  طسوت  عیرس  یاه  میمصت  ذاختا  یهاگ  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

امش .دنک  یم  لیدبت  نارگید  مشچ  رد  قفوم  یلیخ  یتح  یتنس و  ریغ  زیگنا ، ناجیه  یدرف  هب  ار  امش  نیمه  دوش و 
.دیروخ یمن  ار  اه  نآ  هب  ندیسرن  ترسح  نیاربانب  .دینک  یم  یلمع  دیدرت ، کش و  نودب  ار  دوخ  یاهوزرآ  تالیامت و 

نیا ناتفعض  طاقن  اما  .دیتسه  نآ  اب  راک  هوحن  ندرک  ادیپ  لابند  دینک  یم  ادیپ  ار  یدیدج  زیچ  یتقو  دیتسه و  وجارجام 
یرگشاخرپ یجرخلو ، لکلا ، راگیس و  هب  دایتعا  یروخرپ ، لثم  دوخ  یاه  سوه  اه و  هتساوخ  ربارب  رد  دیناوت  یمن  هک  تسا 
ساسحا اه ، نآ  ماجنا  زا  دعب  الومعم  دینک و  یم  یلمع  ار  اه  نآ  تالیامت ، نیا  ساسحا  ضحم  هب  .دینک  تمواقم  و ... 

نکمم نیاربانب  .دینز  یم  لمع  هب  تسد  راک ، بقاوع  درومرد  لمات  نودب  دیتسه و  ینیب  شیپ  لباقریغ  .دیراد  ینامیشپ 
عوضوم هب  یعوضوم  زا  یتحار  هب  ناتساوح  .دیوش  کانرطخ  یاهراتفر  ریگرد  ای  دیریگب  هابتشا  هنالوجع و  تامیمصت  تسا 

هک دینک  یم  تبحص  یمارتحا  یب  اب  نارگید  اب  یهاگ  .دیشاب  هتشاد  یبوخ  هجوت  زکرمت و  دیناوت  یمن  دوش و  یم  ترپ  رگید 
لامعا تسا  نکمم  لیلد  نیمه  هب  .دیراد  یشنم  گرزب  ساسحا  دیتسه و  یاردوخ  .دوش  یم  ناتطباور  هب  همدص  ثعاب 

.دینادب تسرد  ار  هابتشا - دنچره   – دوخ
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نییاپ   ( سرتسا هب  یریذپ  بیسآ   - N6
هار الثم  .دینک  یم  هدافتسا  هرمزور ، یاه  سرتسا  اب  هلباقم  یارب  یبسانم  یاه  لح  هار  زا  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

.دیتسه ریذپ  فاطعنا  ینیب ، شیپ  لباقریغ  یاه  تیعقوم  اب  ییورایور  رد  .دیرب  یم  راک  هب  ار  لکشم  رب  زکرمتم  یاه  لح 
زا دوخ ، یاه  سرتسا  اب  رثوم  هلباقم  یارب  .دیهد  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  نانچمه  سرتسا  نتشاد  نیح  رد  دیناوت  یم 
دوخ یونعم  یبهذم و  تاداقتعا  زا  تسا  نکمم  .دننک  تیامح  امش  زا  دننک و  کمک  امش  هب  هک  دیهاوخ  یم  رگید  دارفا 

.دیتسین یتباقر  لوجع و  دیتسه و  مارآ  .دیتسه  عبط  خوش  نیب و  شوخ  .دینک  هدافتسا  دوجوم ، طیارش  رب  هبلغ  یارب 
هب امش  عقاورد  .دینک  یم  هجوت  هدننک ، مرگرس  ای  یحیرفت  تیلاعف  کی  هلیسو  هب  دوخ  ناور  حور و  شمارآ  هب  هشیمه 

هک دیتسه  درسنوخ  یدرف  هک  تسا  نیا  ناتفغض  طاقن  اما  .دینک  یم  هاگن  دوخ ، دشر  یارب  یتصرف  ناونع  هب  سرتسا 
دیرادن ینادنچ  یبلط  تباقر  سح  الومعم  .دینک  فقوتم  یمرگرس  حیرفت و  هناهب  هب  ار  ناتراک  راک ، طساوا  رد  تسا  نکمم 

.دیشاب هتشادن  اهراک  ماجنا  یارب  یدایز  راکتشپ  دیشابن و  اشوک  نادنچ  دیاش  ندش  قفوم  یارب  لیلد  نیمه  هب  و 

یعیبط   ( لیخت  - O1
ابیز و ینورد  یایند  کی  نتخاس  یارب  ناتلایخ  زا  .دیراد  یلاعف  یلیخت  یگدنز  دیتسه و  رادروخرب  ینشور  تاروصت  زا  امش 

یمن رود  ینیب  عقاو  زا  ار  امش  تسا و  تیعقاو  رب  قبطنم  امش  یاه  یزادرپایور  تالیخت و  اما  .دینک  یم  هدافتسا  بلاج 
دینک و ینیب  شیپ  ار  دوخ  هدنیآ  یگدنز  دیناوتب  ات  دزاس  یم  مهارف  امش  یارب  ار  یا  هنیمز  اه  یزادرپ  لایخ  نیا  هکلب  .دنک 

هن .دینک  یم  هدافتسا  یرورض  یعیبط و  دح  رد  ناتتالیخت  زا  امش  یلک  روط  هب  .دینک  لیدبت  تیعقاو  هب  ار  دوخ  فادها 
دیوش یم  لفاغ  اه  نآ  زا  الماک  هن  دیوش و  یم  دوخ  یاه  یزادرپ  لایخ  رد  قرغ 

نییاپ رایسب    ( یسانش ییابیز   - O2
دصق یور  زا  لیلد و  یب  ار  اه  نآ  دیهد و  یم  رظن  یرنه ، راثآ  هب  تبسن  بصعت  زا  رود  هب  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 
تحت تردن  هب  لیلد  نیمه  هب  .دیتسه  هقالع  یب  ییابیز  رنه و  هب  هک  تسا  نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .دینک  یمن  در  ضرغ ، و 

.دیریگ یم  رارق  یرنه  تاعوضوم  ییابیز و  ریثات 

نییاپ رایسب    ( فطاوع  - O3
اب دیریگ و  یم  رارق  رنه  ریثات  تحت  امش  ینعی  .دیراد  رنه  هب  تبسن  یقیمع  ساسحا  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

امش ندوب  دنمرنه  هدنهد  ناشن  اموزل  یگژیو  نیا  اما  .دیوش  یم  هدز  ناجیه  هدمآ و  دجو  هب  یرنه  یرثا  ندینش  ای  ندید 
دید تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .تسا  تاعوضوم  نیا  درومرد  امش  تاعالطا  هدنهد  ناشن  هکلب  تسین 

دینادب و ربتعمان  ار  یرنه  راثآ  ریاس  لیلد  نیمه  هب  دیشاب و  هتشاد  اهرنه  زا  یرس  کی  هب  تبسن  یا  هنابصعتم  دودحم و 
.دینک در  ار  اه  نآ 
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الاب رایسب    ( اه شنک   - O4
بسک یپ  رد  .دینک  یم  شواک  دیدج  یاه  طیحم  رد  .دیتسه  هزات  دیدج و  براجت  قاتشم  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

هدافتسا ثعاب  دیدج  براجت  بسک  هب  تبسن  امش  قایتشا  ندوب و  اریذپ  .دیوش  یم  هتخپ  دینک و  یم  دشر  دیدج ، براجت 
شیپ لباق  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  ناتفعض  طاقن  اما  .دننک  یم  یرود  نآ  زا  دارفا  ریاس  هک  دوش  یم  ییاه  تصرف  زا 

ماجنا زا  .دشاب  هتشاد  هارمه  هب  امش  یارب  ار  یتارطخ  دناوت  یم  تاقوا  یهاگ  رکب  دیدج و  یاهراک  رد  تکرش  .دیشابن  ینیب 
هب دیتسه  رییغت  ناهاوخ  هدش و  هتسخ  هدرک و  تداع  طیارش  هب  یدوز  هب  .دیوش  یم  هتسخ  دوز  یلیخ  تخاونکی ، یاهراک 

.دوش یم  هدننک  هتسخ  ناتیارب  دوز  یلیخ  مه  بوخ  طیارش  یتح  هک  یروط 

یعیبط   ( اه هاگدید   - O5
یفسلف و تاعوضوم  هلمج  زا  عوضوم  کی  درومرد  فلتخم  تایرظن  اب  شلاچ  زا  دیدنم و  هقالع  یفسلف  یاه  ثحب  هب  امش 

هب امش  هقالع  نیمه  .دیراد  تسود  ار  اه  نآ  لح  یارب  شالت  اهامعم و  رد  ندش  ریگرد  .دیرب  یم  تذل  یسانش ، یتسه 
نیا اب  شلاچ  هب  امش  هقالع  اما  .دبای  شیازفا  امش  یشوه  ینهذ و  تیفرظ  دوش  یم  ثعاب  لومعمریغ  تاعوضوم  کرد 
دارفا رگید  زا  ار  دوخ  دیوش و  یمن  تاعوضوم  نیا  رد  قرغ  ینهذ  رظن  زا  هک  یا  هنوگ  هب  .تسا  لداعتم  دح  رد  تاعوضوم 

قیرط نیا  زا  .دیراد  مه  ییارگ  لمع  هب  لیامت  زیگنارب ، شلاچ  یاه  ثحب  اب  ینهذ  یریگرد  رب  هوالع  ینعی  .دینک  یمن  ادج 
.دینک یم  رارقرب  طابترا  دوخ ، ینوریب  یایند  اب  مه  دوخ و  ینورد  یایند  اب  مه 

نییاپ رایسب    ( اه شزرا   - O6
تحت دیتسه و  دنبیاپ  دوخ ، یبهذم  یعامتجا و  یسایس ، یاه  شزرا  هب  تبسن  الومعم  هک  تسا  نیا  امش  تبثم  یگژیو 

هک تروص  نیا  هب  .دوش  لیدبت  زین  ناتفعض  هطقن  هب  دناوت  یم  عوضوم  نیا  اما  .دیهد  یمن  رییغت  ار  اه  نآ  نارگید ، ریثات 
.دیهد یمن  رییغت  هجو  چیه  هب  ار  اه  نآ  دینک و  یمن  رظندیدجت  ینیبزاب و  دنشاب - طلغ  رگا  یتح   - دوخ یاه  شزرا  رد 
راتفر دنریذپن ، ار  امش  یاه  شزرا  اه  نآ  رگا  دینک و  یم  ناتدوخ  یاه  شزرا  شریذپ  هب  روبجم  ار  نارگید  نینچمه 

.تشاد دیهاوخ  اه  نآ  اب  یزیمآ  تنوشخ 
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 : ریسفت

نیرتمک اب  تسا  نکمم  دنهد .  یم  ناشن  میقتسم  روط  هب  ار  دوخ  مشخ  دنوش و  یم  ینابصع  یناسآ  هب  یمدمد  دارفا 
نارگید شجنر  هدامآ ی  ریگرد و  دوخ  اب  اقيمع  دارفا  نیا  .دننامب  یقاب  تلاح  نیا  رد  اه  تدم  ات  دنوش و  هتخیگنارب  یکیرحت 

هب لسوتم  یناسآ  هب  تسا  نکمم  اهنآ  .دنهد  یم  تبسن  نارگید  هب  ار  دوخ  ندش  هتخیگنارب  تلع  الومعم  دنتسه و 
دنوش یم  الک  ای  یکیزیف  تنوشخ 

تینابصع شجنر و  راچد  نارگید  دننام  دنچره  یناسک  نینچ  دنریگ .  یم  مارآ  دنونش  یمن  هناوید  احالطصا  درسنوخ  دارفا 
یضتقم یعون  هب  بسانم و  نامز  رد  ار  دوخ  شجنر  هدنام و  رظتنم  نانیا  .دنوش  یمن  مشخ  ساسحا  رد  قرغ  اما  دنوش ،  یم 
اهنت اب  الومعم  اما  دنشاب ،  هتشاد  هنایوج  یمادقا  یدج )  ) نتفرگ رارق  ضرعت  هراب  ماگنه  تسا  نکمم  اهنآ  دنهد  یم  زورب 

دننک یم  مادقا  راک  نیدب  نارگید  ای  سیلپ  کیرحت 

N- | A- N- | A+
درسنوخ ریگ ناسآ 

N+ | A- N- | A+
یمدمد بوبحم

نییاپ قفاوت  الاب قفاوت 

الاب یگدرزآ  ناور 

نییاپ یگدرزآ  ناور 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( مشخ لرتنک  هویش  )
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 : ریسفت

تسا راوشد  اهنآ  یارب  دوخ  تالیامت  اه و  تساوخ  ربارب  رد  تمواقم  دنتسه .  دوخ  یاه  هناکت  تمدخ  رد  الومعم  دارفا  نیا 
نیرتهب تیاهن ،  رد  هک  دنناد  یم  دوخ  هک  دننک  لمع  یروط  تسا  نکمم  هجیتنرد ،  دنتسه .  مزال  یراد  نتشیوخ  دقاف  و 

.دنریذپ بیسآ  رطخ  رپ  یاه  راتفر  رگید  داوم و  دب  فرصم  ربارب  رد  دارفا  نیا  .دنا  هدادن  ماجنا  ار  دوخ  تساوخ 

ار اه  هار  نیرت  ناسآ  هک  دنراد  لیامت  دننکیم  ساسحا  دوخ  راتفر  رب  لرتنک  لامعا  یارب  دوخ  رد  ار  یمک  زاین  دارفا  نیا 
نامرد یتح  اهراک و  ماجنا  یارب  دوخ  رد  هزیگنا  داجیا  یارب  اهنآ  دنراد  ار  دوخ  صتخم  هفسلف ی  یدیما ،  ان  یارب  دننیزگرب و 

.دندنمزاین قوشم  هب  یکشزپ ،  یاه 

N- | C- N- | C+
اهر مارآ و  دنمفده

N+ | C- N- | C+
فیعض لرتنک  دح زا  شیب  لرتنک 

نییاپ نادجو  الاب نادجو 

الاب یگدرزآ  ناور 

نییاپ یگدرزآ  ناور 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( نتشیوخ لرتنک  هویش  )
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 : ریسفت

یم نارگن  نیگهودنا و  اراهنآ و  یرایسب  یاهزیچ  دنک و  یم  داش  ار  اهنآ  یکدنا  یاهزیچ  دنراد .  یدرس  هریت و  یگدنز  دارفا  نیا 
ار یگدنز  تسا  نکمم  یگدنز  یداع  طیارش  رد  یتح  دنوش ،  یم  یگدرسفا  لکشمراچد  سرتسا  رپ  طیارش  رد  هژیو  هب  دنک . 

دنرادنپب تذل  دقاف  هدننک و  سویام 

رد نارگید  هک  دنتسه  اهدادیور  هب  توافت  یب  درس و  نانچمه  اهنآ  دنرادن ،  دارفا  نیا  رب  یریثات  دب  ای  بوخ  یاهربخ 
 . دنبای یم  درس  یناسک  ار  اهنآ  نارگید  اریز  دنراد ،  لکشم  یدرف  نیب  طباور  رد  .دنهد  یم  ناشن  شنکاو  اهنآ  اب  ییورایور 

.دنراد کدنا  یساسحا  ناسون 

N- | E- N- | E+
توافت یب  نیبشوخ داش 

N+ | E- N- | E+
نیبدب هدرسفا  یناجیه شیب 

نییاپ ییارگ  نورب  الاب ییارگ  نورب 

الاب یگدرزآ  ناور 

نییاپ یگدرزآ  ناور 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( تمالس هویش  )
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 : ریسفت

یم حیجرت  دننک .  یم  هدافتسا  هنوراو  یاه  شنکاو  و  راکنا ،  ینز  سپاو  نوچمه  یناور  یاه  عافد  زا  الومعم  راگزاسان  دارفا 
یهاگآ نانآ  یمسج ) یرامیب  نتشاد  نوچمه   ) دننک یم  راکنا  ار  اهنآ  الومعم  دننکن و  رکف  هدننک  نارگن  تاعوضوم  هب  دنهد 

نیا دننک  تبحص  تاساسحا  نیا  هرابرد ی  دنناوت  یمن  یبوخ  هب  اریز  دنرادن ،  دوخ  یفنم  یفطاع  یاه  هبرجت  هرابرد ی  یفاک 
دنمان یم  زین  وخ  ردنکسا  ار  دارفا 

ینادنچ تیمها  دننک ،  ادیپ  ییاه  ساسحا  نینچ  یتقو  دننک و  یم  هبرجت  ار  یوق  یفنم  فطاوع  تردن  هب  ساسح  ان  دارفا 
ای هدش و  هلئسم  لح  یارب  یدادرارق  یلامعا  ماجنا  هب  لیامتم  دننک و  یمن  شلاچ  اهدوبن  اهدیدهت و  اب  دنهد .  یمن  نآ  هب 

دننک یم  ترپ  نآ  زا  ار  دوخ  ساوح  طقف 

N- | O- N- | O+
ساسح ان  راگزاس

N+ | O- N- | O+
راگزاس ان  ساسح شیب 

نییاپ یگدوشگ  الاب یگدوشگ 

الاب یگدرزآ  ناور 

نییاپ یگدرزآ  ناور 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( یعافد هویش  )
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 : ریسفت

هک دنچ  ره  دنریگ .  یم  هلصاف  نارگید  زا  دنتسه و  راک  هظحالم  یدارفا  .دنسانش  یم  هوقلاب  نانمشد  ار  نارگید  دارفا  نیا 
دیراذگب دیتسه  هجاوم  دارفا  نیا  اب  یتقو  دنبات .  یمن  رب  ار  دوخ  یصوصخ  میرح  هب  زواجت  اما  تسا  مهم  ناشیارب  تقافر 

.دننک ظفح  امش  اب  ار  دوخ  هلصاف 

E- | A- E- | A+
هدننک تباقر  نتورف

E+ | A- E+ | A+
ربهر دنمتدارا

نییاپ قفاوت  الاب قفاوت 

الاب ییارگنورب 

نییاپ ییارگنورب 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( لماعت هویش  )
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لعفنم دنک .  کیرحت  تکرح  یارب  ار  اهنآ  هزیگنا ی  ات  دنراد  یکدنا  یاه  همانرب  فادها و  هک  دنتسه  قاتشمریغ  یناسک 
زا اه  یزاب  یهورگ و  یاه  تیلاعف  رد  دنتسه و  یتیلاعف  رگزاغآ  تردن  هب  .دنهد  یم  خساپ  یدج  یاهزاین  هب  طقف  دنتسه و 

.دننام یم  بقع  نارگید 

E- | C- E- | C+
لاح یب  شکتمحز

E+ | C- E+ | C+
نارذگ شوخ  راک رپ 

نییاپ نادجو  الاب نادجو 

الاب ییارگنورب 

نییاپ ییارگنورب 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( تیلاعف هویش  )
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ییوج ون  دنریگ .  ماجنا  دارفا  زا  یمک  رامش  اب  ای  ییاهنت  هب  دنناوت  یم  هک  تسا  ییاهراک  روحم  لوح  دارفا  نیا  هقالع ی 
نیا یلامتحا  لغش  دنشاب .  دنم  هقالع  زین  یگناخ  یاهراک  یکیناکم و  نوچمه  یلغاشم  هب  تسا  نکمم  دنرادن و  یصاخ 

.تسا یرادباتک  دارفا 

E- | O- E- | O+
یگناخ رگن نورد 

E+ | O- E+ | O+
هنایماع قالخا لماعت 

نییاپ یگدوشگ  الاب یگدوشگ 

الاب ییارگنورب 

نییاپ ییارگنورب 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( اه هقالع  هویش  )
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 : ریسفت

هاگدید رشب  تیهام  هب  هک  ور  نآ  زا  دنراد .  یصخش  تایقالخا  یعامتجا و  یاه  تسایس  هب  یخسار  یاه  رواب  دارفا  نیا 
اهنآ دنراد .  یعامتجا  لئاسم  هب  یا  هناریگتخس  یاهدرکیور  هدوب و  یعامتجا  یدج  یاه  تسایس  یماح  دنرادن  یتبثم 

.دننک یوریپ  نیناوق  زا  دیاب  دارفا  همه ی  هک  دندقتعم 

O- | A- O- | A+
نامیا اب  یتنس

O+ | A- O+ | A+
شیدنا دازآ  ورشیپ

نییاپ قفاوت  الاب قفاوت 

الاب یگدوشگ 

نییاپ یگدوشگ 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( اه شرگن  هویش  )
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 : ریسفت

یریگدای و زاغآ  یارب  یصاخ  یاه  قوشم  هب  هراومه  اهنآ  .دنرادن  ینهذ  یاه  تیلاعف  لیصحت و  هب  یلیامت  دارفا  نیا 
رد تسا  نکمم  نینچمه ،  دنتسه .  کمک  دنمزاین  همانرب  نتشاد  ناشراک و  هب  یهدنامزاس  یارب  دنراد  زاین  نآ  هب  ندیبسچ 

.دنشاب لکشم  راچد  دوخ  هجوت  یرادهگن  زکرمت و 

O- | C- O- | C+
لیم یب  رگشهوژپ  زیر همانرب 

O+ | C- O+ | C+
ییایور بوخ یوجشناد 

نییاپ نادجو  الاب نادجو 

الاب یگدوشگ 

نییاپ یگدوشگ 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( یریگدای هویش   )
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 : ریسفت

تداع یاراد  تسا  نکمم  دنتسه و  یمک  یاه  هزیگنا  یاراد  نارگید  یزورهب  هب  ات  دنشیدنا  یم  دوخ  تذل  یتحار و  هب  رتشیب 
.دنهد رییغت  ار  اهنآ  دنناوت  یم  یتخس  هب  هک  دنشاب  یبولطمان  یاه 

A- | C- A- | C+
زیامتم ان  هدنرب شیپ  دوخ 

A+ | C- A+ | C+
تین شوخ  دیفم تسود  عون 

نییاپ نادجو  الاب نادجو 

الاب قفاوت 

نییاپ قفاوت 

نومزآ یتیصخش  یوگلا  رادومن   NEO

( رتکاراک هویش   )
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