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گرزب یاهراک ماجنا هب شرورپ و شزومآ نامزاس دهعت

 راوگزب ماما دننام یدارفا تیبرتقادصم

تیمها هعماج یاربهداعلاقوف یهدوزفا ِشزرا داجیاهجیتن

رگید یاج رد شرورپ و شزومآ یریگارف هب ینامزاس نادقف

یناسنا ماخ یهدام یور رب ّملعم شالت و راک

 تاناجیه و تاساسحا ،تایقلخ اب دروخرب رد ّملعم ربص و تمحز
شزومآ طیحم رد ناناوج و ناناوجون توافتم

ریبدتطرش

روشک هرتسگ رد شرورپ و شزومآ نامزاس یریگارف

هجیتن

هسردم طیحم زا جراخ ِیتیبرت لماوع یراذگریثأت شهاک

ییاهن لوصحم نیرترب هب شنیرفآ ماخ داوم و تالوصحم نیرتالاب لیدبت

تلعملعم ِلمع اب هعماج تالکشم یماM ندشلح

هنسح و تدابع ناونع هب یملعم راک یهظحلهبهظحل تبثیریگهجیتن

مهن سلجم هامدنفسا ریخا تاباختنا

بالقنا زا دعب و لبق رد مزال یاههظحل رد مدرم هنارایشوه روضح

ملعم طسوت یناسنا ناوارف یاهتیفرظ و فطاوع ،اهدادعتسا Uفای تیلعف

تلع

تلع
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دیؤم

یرایشوه و تریصبأشنم

هجیتن

یریگهجیتن

 ملعم هاگیاج رد شرورپ و شزومآ نامزاس تقد ترورض

ن[لعم طسوت تیلوئسم یگتسجرب و هاگیاج ِتیمها کرد ترورض

ملعم زا مدرم ینادردق ترورض

یناسنا لوصحم تیبرت و تخاس ماکحتسا رد ملعم نیداینب ریثأتتلع

لماوع قادصم

یع[تجا یاضف

اههناسر

هداوناخ طیحم

تیمها ِتلع

اهاتسور و اهرهش ق[عا ات شرورپ و شزومآ نامزاس ندوب هدرتسگدهاش

شرورپ و شزومآ ترازو حطس رد هتفرگتروص یاهشالت هب ندشن عناق

یریگهجیتن
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اهتلم تیقفوم لماع،اهتیفرظ ندروآنادیم هب و یرایشوه تیمها

هشیریب و هداتفابقع تلم کی فیدر رد نهک و گرزب یاهتلم Uفرگرارق

ناریا تلم یسانشنمشد و یسانشعقوم ،یرایشوه ،تریصب

نادقف هجیتن

رهظم
ايند ىدام ىاهتردق  شكمشك رد ناریا تلم هدنیآ و قح زا عافدترورض

شرورپ و شزومآ یداینب لوحت دنس بیوصت و هیهتاهشالت قادصم

دعب ماگ
یئاهن لوصحم هب ندیسر ات راک موادت

 لوحت دنس ِمدق هب مدق و مکحتسم ،قیقد یزیرهمانرب
)هار یهشقن هیهت(

ترورض
نآ ندوب یدوختروص رد یتح شرورپ و شزومآ ماظن یزاسون موزل

شرورپ و شزومآ ماظن ندوب یتادراو

 یلصا و یلّوا یاهراک هب هجوت
تاررقم و یزیر همانرب یهلئسم رد تقد

قادصم

باتک یهلئسم رد تقد

یملعم یهلئسم رد تقد

ناناوج یارب یقالخا یزاسوگلا

شرورپ و شزومآ هب ناوج قالخا یگتسباوترورض

قالخا یهلئسم رد ولج هبور تکرح طئارش و یساسا یاهراک زا یکیتیمها

زورما لسن ناوجهب هتسجرب و ینارون یاههرهچ یفرعمشور

 دیهش ناناوج زا هتسجرب و بوخ یاهوگلا دوجواهتصرف

یمالسا ناریا یادرف ندوب رتهب بتارm و هدنیآ ندوبنشوریریگهجیتن

حیحص لکش هب راک ماجنا

یزوسلد

بالقنا و روشک یاهتصرف زا یکی ،شرورپ و شزومآ نامزاسیریگهجیتن

دنمشزرا و گرزب یاهدرواتسد هجیتن


