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اهناسنا تعیبط راهم رد ینید داقتعا و ن�یا شقن

قیداصم

عافد تردق داجیا رد ناگبخن یونعم یاهیگتسبلد شقن
نانمشد موجه ربارب رد تلم زا لیالد

موجه عاونا
یقالخا موجه

روشک دشر و تفرشیپ یارب ورین داجیا رد ن�یا شقن

تیمورحم طیارش رد تفرشیپ یتاذ شزرا و هبتر ندوب رتالابزایتما

تلم هب تزع ندنادرگزاب فده

عوقو دهاش
 رد یلبق یرکف و یملع ریاخذ و یخیرات ،یملع هقباس دوجو

یطسو نورق نارود

دارفا یخرب فعض رطاخ هب تلم یگدنام بقع و تلم تزع ندش ل�یاپترورض
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اهیراذگهیامرس ندش رتشیب

همزال

یتلود نیلوئسم طسوت صوصخهب یتیریدم یاقترا

قیداصم

روشک یملع هعومجم و اههاگشناد رد یتیریدم یاقترا

تیریدم یاقترا مدع تروص رد یلام عبانم Qفر ردهترورض

یگنهرف ریقحت و موجه

یتینما و یماظن ،یدام ،یرهاظ موجه

یرازفا مرن موجه

دهاش

یبرغ مولع زا نامدوخ ندرکن مورحم موزلمهم هتکن

میرحت و راشف طیارش تحت روشک یملع یاهتفرشیپ
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روهمج سیئر یملع تنواعم رد یتیریدم یاقترا

ترورض

دوخ تیوه و روشک هب یگتسبلد نودب تفرشیپ داجیا ناوت مدع

ایند ندوب هضراعم و هزرابم هصرع

یگژیو
 دیتاسا و اههاگشناد زا هدافتسا نودب مولع زا یرایسب تفرشیپ

 یبرغ

اهناسنا تعیبطلیلد

هنو\

دهاش ملع دیلوت هب دورو یارب ینونک یاهیراذگهیامرس ندوب مک

دیوم
 اب اهتواسق نیا زا ناسنا رثات و خیرات رد هدش حرطم یاهتواسق

ید�تم نایلاس تشذگ دوجو

یمالسا بالقنا عوقو اب دوخ هب هجوت داجیا أشنم

برغ و اکیرمآ یاه تیانجقادصم

نیملسم طسوت تاماش حتف زا سپ یدوهی تیلقا قوقح تیاعرقادصم

ریخا یاهههد رد موجه هوحن نیا ندش بابیگژیو

بولغم تلم تاراختفا و رورغ ،تیثیح ندرک دوبان

 بولغم تلم قالخا و گنهرف ،نید ندرک وحم

یگتسبلد نیمه نادقف لیلد هب یهاشداپ یاههلسلس تسکشتیمها دهاش

اهانیس نبا

قیداصم

اهایرکز نب دمحم

اهیباراف

اهریصن هجاوخ

هاگشناد و ملع هلأسم اب طبترم یتلود زکارم یتیریدم یاقترا

۲زا۱

قادصم
 »تسا ندروآ رد لوپ رازبا شیاربوا شناد« هک یدنمشناد یناوتان

روشک تفرشیپ هب کمک رد

 یزیتس هناگیب نیع رد یnاد ندنا\ درگاش

طرش
 هناصلخم تمه و شالت

قادصم
ناگبخن

یسایس ناگبخن

یملع ناگبخن

قیداصم

ینید راهم نیمه دوجو لیلد هب نیملسم طسوتاهتیلقا قوقح تیاعر

خیرات لوط رد زوریپ یاهتلود یخرب هدش حرطم یاهتواسق

راهم نیا دوبن لیلد هب سدقملا تیب رد نایحیسم تواسق و یزیرنوخ

یروآون و ملع دیلوت رد یراذگهیامرس ندرکن اهر
 هفیظو
نیلوئسم

 یارب یروآون و ملع دیلوت رد یراذگهیامرس فعاضم دوس
تلم و روشک

لیلد

 یاهروشک یخرب هب تبسن ملع رد ام یراذگهیامرس ندوب رتمک
تعنص و ملع sاع هب ناشدورو یادتبا رد ییاپورا

ترورض

نآ سیسات رد ن�یا شقن دوجو اب هیوفص هلسلس لالحمضا

هیراجاق هلسلس لالحمضا

یولهپ هلسلس لالحمضا
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اههلاقم تیفیک شیازفا

تامازلا

روشک زاین اب قبطنم هلاقم ندش هتشون

هلاقم دیلوت ندوبن فدهمهم رکذت

هتسیاب هجیتن

راک رازاب رد یراذگریثأت

مدرم یعقاو یگدنز رد یراذگریثأت
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رایسب تیمها یاراد

یزرواشک شخب ندوب یتلود ی هژیو تی�ح درومدهاش

هاگیاج

۲زا۲
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یلخاد تالوصحم فرصم رب یتلود یاههاگتسد مزع و مزج

هوحن

تلود طسوت یلخاد هباشم تالوصحم تادراو ندش عونمم

فلتخم یاهشخب رد یفیک و بوخ تالوصحم دوجو

تلع

یتلود یاههاگتسد طسوت روشک تادیلوت یهدمع فرصم

 زا اهکناب و اههاگتسد فیعض تی�ح اب تلود هلباقم
یلخاد تادیلوت

 ناگدننکدیلوت اب یتلود یاههاگتسد یباسحدب زا یریگولج
یلخاد

همزال

دهاش

رثا

لباقم هطقن

ترورض

ترورض

همزال

روهمج سیئر میقتسم روتسد

لبق رد حرط نیا ماجنا ندوب قفوم

یتلود روتسد

یجراخ رگتعنص اب هلماعم رد یدقن تخادرپ

لخاد یالاک تیفیک Qفر الاب

 مدع لیلد هب  یلخاد یاههدننک دیلوت یخرب یگتسکشرو
تی�ح

 یاههدننک دیلوت بلط تخادرپ نداد شک
یتلود یاههاگتسد طسوت یلخاد

������:
�	
� �����

������
��

��� �� ��	� ���

��� �� ��	� ���

��� ��  
!"

����� �!��"# �����$ %&�� � ���� �� �'&(��� ���)����� ���#
90/07/13

�0&�
; 

<�=
5 � ���

�(�>

اهتیفرظ

 بقع یارب یروآون و یملع تفرشیپ هب عیانص یدنمزاین
رازاب یاهتباقر زا ندنا\

ترورض

اههاگشناد هب یهدتهج

راثآ
اههاگشناد رد رتشیب طاشن و روش داجیا

 نداد رارق و اههاگشناد رانک رد ییاههدکشهوژپ داجیا
عیانص رایتخا رد اهنآ زا یشخب

راکهار

 و اههاگشناد رد تفرشیپ و یروآون هدامآ یاههنیمز
ام یاههدکشهوژپ

اههاگشناد یارب ییازدمآرد

 و ون رکف و هاگن هب هیکت لیلد هب تعنص تفرشیپ
یروانف و ملع دیلوت

ثحب هقباس
جیار رکف کی تروص هب نونکا هک شیپ لاس هدزناش هدزناپ

تسا هدمآ رد

رثا

مزاول

اههاگشهوژپ نیا رد عیانص زاین زا یشخب ندش فرطرب

یتلود شخب رد راک نیا یگنه�ه ندش رسیم

راک نیا یارب یزیرهمانرب

تیمها دهاش
یلبق تانایب رد یربهر طسوت هراب دنچ حرط

ناگبخن طسوت هدش حرطم ثحابم رد ندش رارکت

یفیک و یمک ظاحل هب بوخ تفرشیپ یارادتیعضو


