


                     *بآ لاقتنا طوطخ ريسم يور كچوك يبآ قرب ياه هاگورين ثادحا رد يتلود ريغ شخب يراذگ هيامرس دنيارف
ورين ترازو

/يژرنا و قرب تنواعم
 و يزير همانرب تنواعم

يداصتقا روما
ريناوت تكرش / ناريا بآ عبانم تيريدم تكرشنايضاقتم/يضاقتم

روشك بالضاف و بآ يسدنهم تكرش

عورش

 صيصخت ،يبد( رظن دروم ليسناتپ تاصخشم نييعت.1
 قرب و بآ ياه حرط اب لخادت مدع يسررب و رتسبميرح ،بآ رذگ
 دوجوم ياه تصرف يفرعم قيرط زا)... و ورين ترازو

 طسوت هدش يفرعم ياه تصرف اي افبآ/بآ رد
نايضاقتم

 ،تسيز طيحم( اهداهن رياس زا مزال ياهزوجم ذخا .2
 بترتم ياه هنيزه هيلك تخادرپ و)... و نيمز يراذگاو

)...و قرب هكبش هب لاصتا هنيزه دروآرب ،اهزوجم ذخا هنيزه(**
يراذگهيامرس تهج ناوخارف راشتنا .3

 يبايزرا ياه مرف و تادنتسم و اه گربراك هئارا .4
نايضاقتم هب

 رظن زانايضاقتم يدنمناوت زارحا يسررب
ييارجا و يلام ،ينف

 زا راذگ هيامرس باختنا دنيارف
 ساسا رب هديازم يرازگرب قيرط

بآ رذگ يداهنشيپ خرن

هكبش هب لاصتا حرط دييات

 هناورپ رودص
ثادحا

***قرب ديرخ دادرارق سيونشيپ ميظنتقرب ديرخدادرارق ميظنت تساوخرد

 ديرخ دادارق غالبا و هلدابم
يضاقتم هب قرب

 زايتمادادرارق هلدابم غالبا
بآ رذگ

ناياپ

ريخ

 همانتقفاومرودص
ثادحا هيلوا

 و اهگربراك ليمكت اب هارمه تساوخرد لاسرا
يبايزرا ياه مرف  و تادنتسم راذگ هيامرس باختنا دنيارف و هژورپ تبث

ثادحا هناورپ رودص و هكبش هب لاصتا حرط هيدييات
دابم ارق هل ما دادر گ زايت ادرارق دقع و بآ رذ يرخ د قرب د

يلب

 راذگ هيامرس اب افبآ/يا هقطنم بآ تكرش داد رارق و دوش يم راتفر هعسوت مجنپ همانرب133 هدام ب دنب بلاق رد بآ لاقتنا طوطخ يور هدش ثادحا ياه هاگورين هيلك اب هعسوت مجنپ همانرب ناياپ ات*
  .دوب دهاوخ هاگورين ديفم رمع لوط يارب وBOOتروصب

 هنيزه ريظن يياه هنيزه دروآرب اي و مزال ياهزوجم ذخا تهج( روشك بالضاف و بآ يسدنهم تكرش /ناريا بآ عبانم تيريدم تكرش طسوت يتخادرپ ياه هنيزه هيلك تسا فظوم هديازم هدنرب **
 تيريدم تكرش هب و يياسانش هديازم هدنرب طسوت هدش يفرعم تصرف هچنانچ .ديامن تخادرپ روكذم تكرش هب ،تسا هديدرگ مالعا نايضاقتم هب هديازم دانسا يط هك ار )... و قرب هكبش هب لاصتا
 هب لاصتا هنيزه ريظن يياه هنيزه دروآرب اي و مزال ياهزوجم ذخا تهج( طبترم ياه هنيزه هيلك دشابيم فظوم روكذم تكرش ،دشاب هدش مالعا روشك بالضاف و بآ يسدنهم تكرش /ناريا بآ عبانم
دوب دهاوخ فاعم قوف ياه هنيزه تخادرپ زا هديازم هدنرب وهدومن تخادرپ ار )... و قرب هكبش
 ياه شور رياس اي و سروب ،يشورف هدمع رازاب هب قرب شورف هب فظوم راذگ هيامرس هرود نيا زا سپ و دوب دهاوخ ديدمت لباق ريغ و هاگتخاس ره يارب لاس5 قرب ينيمضت ديرخ هرود رثكادح ***
.دشاب يم قرب شورف


