
 :ناریا نیچکالب نمحنا جارختسا هورگراک هسیئر تئیه تاباختنا رد تکرش زا فده
 

 هژیو ،یمومع ( یدنب هتسد ۳ رد ... و اه یسانشراک ،تارکاذم ،تاسلج زا هلصاح دانسا یدنب هقبط •
 ) هنامرحم و اضعا

 زرازمر جارختسا هزوح رد لاعف دارفا مومع و اضعا مامت هب زاجم دانسا هيارا صوصخ رد صخشم رتسب داجیا •
 هورگراک مرتحم اضعا هب ورشیپ یاه همانرب هئارا و هورگراک رد هدش ماحنا یاه تیلاعف یزاس فافش •
 زا یریگولج روظنم هب زرازمر جارختسا هزوح رد لاعف یاه راک و بسک یجنس رابتعا تخاسریز داجیا •

 ... و یزناپ یاه هعومجم یرادربهالک
 کرتشم فادها دربشیپ تهج هب هورگراک اضعا مامت اب بسانم یلماعت رتسب داجیا •
 هنیزه شهاک فده اب اهزرازمر جارختسا هزوح رد تمص ترازو هبوصم رد تاحالصا داجیا تهج هب شالت •

 روشک یلام یاه داهن ینارگن ندومن فرطرب و هزوح نیا رد عیانص ریاس تاناکما زا یدنمهرهب ،قرب هفرعت
  روشک زا جراخ رد زرازمر شورف زا لصاح زرا تشگزاب ای و روشک زا زرا جورخ هب تبسن

 یصصخت یاه هناسر هب هئارا تهج هورگراک یجراخ و یلخاد تاسلج جیاتن زا یا هرود تاشرازگ هئارا •
 ناریا نیچکالب نمحنا هریدم تئیه مرتحم اضعا هب دارفا تیوضع هوحن حالصا داهنشیپ هئارا •
 یاه داهن ناگدنیامن و هورگراک اضعا نایم خساپ و شسرپ تاسلج یرازگرب تهج بسانم رتسب داجیا •

 هطوبرم یاه داهن ریاس و یراذگنوناق ،یتینما ،یتراظن
 زرازمر جارختسا هزوح رد یموب یاه راک و بسک یفرعم هناماس داجیا •
 فیقوت و دوجوم یاه هاگتسد( جارختسا یاه هاگتسد ناکلام یراهظادوخ حرط دنور ندناسر هجیتن هب •

 .ناریا یمالسا یوهمج کرمگ و تمص ترازو هب ) هدش
 هطوبرم یتلود یاه هاگتسد بناج زا زرازمر جارختسا زوجم رودص هوحن رد دوجوم تاداریا حالصا داهنشیپ •
 ناریا رد زرازمر جارختسا هزوح نالاعف زا تیامح بذج روظنم هب ا.ا.ج یزکرم کناب اب لماعت •
 فیقوت زا یشان هدش داجیا یقوقح یاه هدنورپ عفر و یریگیپ روظنم هب روشک ییاضق هاگتسد اب لماعت •

 زرازمر جارختسا یاه هاگتسد
 

 ناونع هب دنناوتیم افرص و دنرادن روشک رد یراذگنوناق اب هطبار رد یتارایتخا نمحنا و هورگراک هک تسا رکذ هب مزال
 هرواشم هئارا اتسار رد ام شالت مامت اذل .دشاب هتشاد روضح هناگ هس اوق رانک رد رواشم ناونع هب یملع نمحنا کی

 .دوب دهاوخ هورگراک اضعا مامت یراکمه اب روکذم یاه داهن هب هعفنملا ماع و حیحص
 

 


