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  همان تیاضر مرف
  .دینک هعلاطم تقد هب ار مرف رد دوجوم تعالطا مامت افطل -

  .دیسرپب ار ناتلاوس هژورپ ماجنا لووسم دارفا زا هژورپ دروم رد ماهبا ای لاوس هنوگ ره نشاد تروص رد -

 

 :هعلاطم یملع ناونع

 

 :هژورپ قالخا هتیمک زوجم ی هرامش

 )تسین زاجم قالخا هتیمک زوجم نودب شیامزآ ماجنا(

  یتخانش مولع هدکشهوژپ -یداینب یاهشناد هاگشهوژپ :شهوژپ ماجنا لووسم زکرم

 یتخانش مولع هدکشهوژپ – یداینب یاهشناد هاگشهوژپ -جارا یوربور -شترا هارگرزب .:هعلاطم ماجنا لحم
  :هژورپ یلصا رگشهوژپ

   :تیسنج                               :دلوت خیرات                                           : هدننک تکرش درف مان

 

 تروص هب هژورپ ماجنا لووسم ناققحم طسوت  یشهوژپ حرط نیا ماجنا فادها و یشهوژپ حرط دروم رد تاعالطا هک منک یم دییات نم •
  .ما هدرک تفایرد ار تاعالطا مرف رد روط نیمه و یمالک

 یم ار هدش هداد نم هب شهوژپ تاعالطا مرف رد هک هعلاطم رد تکرش طیارش و منک یم تکرش هعلاطم نیا رد هنابلطواد تروص هب نم •

  .مراد نامز هژورپ رد تکرش دروم رد یریگ میمصت یارب یفاک ی هزادنا هب نم .مریذپ

 و  هعلاطم رد تکرش تاعالطا مرف نم .ما هتفرگ شخب تیاضر یاه خساپ هژورپ لووسم ناققحم زا هژورپ دروم رد متالاوس دروم رد نم •

  .تشاد مهاوخ رایتخا رد ار ما یصخش تیاضر مرف زا هخسن کی  روط نیمه

 رد قالخا ی هتیمک و یتخانش مولع هدکشهوژپ رد شهوژپ صصختم ناسانشراک ،هژورپ ماجنا لووسم ناققحم هک منک یم لوبق نم •

 نتشاد هگن هنامرحم لوصا تیاعر تروص رد  ،نم هب طوبرم یاه هداد هب شهوژپ ماجنا ی هوحن لرتنک یارب و موزل تروص رد شهوژپ

  .دنشاب هتشاد یسرتسد ،هدننک تکرش تاعالطا

 .منک رظن فرص هعلاطم رد تکرش ی همادا زا مناوت یم حیضوت هب زاین نودب و لیامت تروص رد شهوژپ ماجنا زا ینامز ره رد نم •

  .دریگ رارق رگید نیققحم رایتخا رد دناوت یم یشهوژپ دصاقم تهج مان یب و هدش یراذگدک توص هب نم یاه هداد هک متسه علطم •

 تیاس و یملع ربتعم تالجم یملع یاه هداد یرادهگن یاه سیب اتید هب هدش یراذگدک و مان یب تروص هب میاه هداد هک مریذپ یم نم •

 .دوش لقتنم یشهوژپ-یملع یاه

 ققحم .دوش تیاعر ناگدننک تکرش طسوت هعلاطم تدم مامت رد دیاب هعلاطم رد هدننک تکرش دارفا هب طوبرم تاررقم هک متسه علطم  •
 وغل ار هعلاطم رد نم تکرش اه همانشسرپ رد دوجوم تاعالطا ساسا رب و موزل تروص رد دناوت یم هعلاطم زا ینامز ره رد هژورپ لووسم

   .دنک

 

 یم و .ما هداد حیضوت هدننک تکرش هب ار هژورپ هب طوبرم تاعالطا و تیمها ،فادها هک منک یم یهاوگ هلیسو نیدب : لووسم رگشهوژپ یهاوگ

 همادا تهج و هداد عالطا درف هب هلصافالب ار کوکشم جیاتن نیا درف یاه هداد رد کوکشم جیاتن دوجو تروص رد شیامزآ زا ینامز ره رد هک مریذپ

  .میامن یریگ میمصت هعلاطم ماجنا ی

 

 

 

  :لووسم رگشهوژپ یگداوناخ مان و مان     : هدننک تکرش یگداوناخ مان و مان

  :لووسم رگشهوژپ ی اضما      :هدننک تکرش یاضما

  

   :خیرات


