
  هیامرس تیریدم : لوا شخب

 

 باسح زا ديناوتيمن انئمطم ديشاب هتشادن رظندم ار تمسق نیا رگا.تسا هلماعم یاهتمسق نیرتمهم زا یکی هیامرس تیریدم

 .دينک یرادهگن دوخ

 تیریدم اب راک نیا.دينک تظفاحم ناتدوخ باسح زا دیاب امش تسا هداس یليخ.تسا امش باسح زا تظافح هار هیامرس تیریدم

 ديناوتيم ور ناتدوخ ی هیامرس زا ردقچ دينک باسح دیاب ديهد ماجنا یا هلماعم امش هکنیا زا لبق.دوشيم رسيم کسیر ندرک

 .دينک کسیر

 ی هیامرس زا ردقچ و دیراد هیامرس ردقچ دينک باسح دیاب یا هلماعم ره زا لبق:  میوگيم هگید راب کی تسا مهم یليخ نوچ

 .دينک کسیر ديناوتيم ار ناتدوخ

 ؟منک کسیر دیاب ردقچ

 یتحار هب هکارچ مراد تسود ار رادقم نیا نم.دينک کسیر ور ناتدوخ ی هیامرس زا %٢ نازيم هب هشيمه منکيم هيصوت نم

 .مروايب تسدب دوس ناونع هب هتفه رد ور مدوخ ی هیامرس زا %٥ ی هزادنا هب مناوتيم

 rekooB boR(ی هیامرس لک هک هلمتحم الماک هدب تسد زا ور شدوخ ی هیامرس زا %٥٢ ی هزادنا هب هک یسک هگيم هشيمه 

 (هدب تسد زا ور شدوخ

 .تسا رازاب زا دوس ندروآ تسدب یارب دنک شور کی هکلب تسين عیرس یزاس لوپ نيشام ناونع چيه هب ندرک هلماعم

 هک ديشاب هتشاد رطاخ هب هشيمه.دش هتفگ البق هک تسا یقفوم صخش نامه دشاب هتشاد ربص یفاک نازيم هب هک یسک

 .دنهديم رييغت ور امش باسح سنالاب تالماعم نيمه هکارچ هلماعم ره زا لبق دينک نييعت ور ناتدوخ کسیر نازيم

 ديهاوخيم امش سپ.دينک کسیر ور ناتدوخ ی هیامرس زا %١ ی هزادنا هب ديهاوخيم و دیراد هیامرس$ ٠٠٠٠٥ امش مينک ضرف

 .دينک نييعت سپيپ ٠٥ ور ناتدوخ ررض دح دیاب دينک هلماعم تال ١ هزادنا هب ديهاوخيم رگا و دينک کسیر $٠٠٥

 امش ررض دح ربارب ٣ تالماعم رد امش دوس دح رگا)oitaR draweR ksiR( . دشابيم دوس هب کسیر نازيم نييعت رتمهم شخب

 .دیا هدرک دوس لک رد مهزاب دينک ررض مه ناتدوخ تالماعم زا یفصن رد رگا( سپيپ٠٥١ ینعی( دشاب

 الاب ار ناتدوخ ی هلماعم تال نازيم تسه نما عاضوا هک یعقاوم رد دیاب امش هک تسا نیا هیامرس تیریدم رد یديلک ی هتکن کی

 .دیربب

 هب هک ديشاب نئمطم و تسامش تالماعم مجح نازيم شیازفا یارب تقو نیرتهب دیا هدرک دوس هام ١ یتقو امش لاثم روط هب

 دهاوخ تيقفوم مدع هب یناور رظن زا هک هدش هداد ناشن دایز نازيم هب شیازفا.دیربب الاب ار دوخ تالماعم مجح یمک نازيم

 .ديماجنا

 : هیامرس تیریدم رد نیرمت یارب دید ديهاوخ ییوئدیو تمسق نیا رد

 وئدیو

 . داد مهاوخ رارق تسين رتليف هک یتیاس رد ییوئدیو یدوز هب دننک هدهاشم ور ار وئدیو دنتسين رداق هک یناتسود
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  یتالماعم نالپ :مود شخب

 

 تراجت ماجنا یارب هک یفده و حرط دننام اقيقد.تسا شتالماعم یارب یژتارتسا و نالپ کی دراد زاين رگ هلماعم کی هک یزيچ نيلوا

 تراجت و سنیزيب کی لثم ندرک دیرت اب ديشاب هتشاد رطاخ هب هشيمه سپ درادن یتوافت چيه تراجت اب مه دروم نیا.تسه زاين

 .دينک راتفر

 "دیا هدرک یزیر همانرب دوخ تسکش یارب اعطق سپ دیرادن یا همانرب و حرط رگا "دیوگيم هک تسه یفورعم ی هلمج

 دروم اهراب و دوش هتشون دیاب نالپ نیا.دشاب هدش رکف ور شيپ لئاسم ی همه هب و دشاب ريگارف و عماج دیاب امش یتالماعم نالپ

 .دريگب رارق ینيبزاب

 "؟دوش لماش ار ییاهزيچ هچ تسا مزال نم نالپ " ديسرپب لاوس تسا نکمم

 :دنک کمک امش هب نالپ یحارط رد تسا نکمم هک ما هدرک هدامآ ار یتسيل نم

 

 امش رکفتزرط و فادها.1

 

 یتالماعم مرفتلپ و رکورب.2

 

 هلماعم یژتارتسا ای و متسيس.3

 

 هیامرس تیریدم نيناوق.4

 

 زيلانآ ار ناتدوخ نالپ رتهب هچره ديناوتب ات دينک یروآ عمج دیا هداد ماجنا هک یتالماعم زا یکرادم هک تسا نکمم نينچمه

 (دنک اديپ دوبهب تدم دنلب رد امش جیاتن ات دوشيم ثعاب راک نیا(دينک

 زا هدافتسا یارب هک یحرط نينچمه و دينک تسيل مه ار نآ زا تشادرب ای و باسح هب لوپ زیراو نوچ یلحارم دیاب نينچمه

 .ديسیونب زين ار دیراد دیا هدروآ تسدب هک یدوس

 "؟دشاب امش یلصا لغش ندرک دیرت ديهاوخيم ایآ"

 یوگباوج ات دیروآ تسدب دیاب هام رد دوس نازيم هچ دينک نييعت و دينک تشاددای زين ار ناتدوخ جراخم دیاب سپ تسا نينچنیا رگا

 هک روطنامه و تسين دينکيم رکف هک یناسآ نیا هب ندرک دیرت.دنک لیدبت قفوم رگ هلماعم کی هب ار امش و دشاب جراخم و جرخ

 .دوشيم لماش ار یدایز یاه همانرب و اهحرط دينيبيم

 امش هلحرم نیا رد.تسا امش فادها قبط ردقچ دينيبب و دينک ینيبزاب و دينک پاچ ارنآ دیاب تقو نآ دش هدامآ امش نالپ هک یتقو

 ار یتالماعم نالپ.ديهد رييغت ار تسين امش فادها یوگباوج و دنکيمن راک امش دروم رد دينکيم رکف هک ار نالپ زا ییاهتمسق دیاب

 .دينک لامعا ارنآ دراد تارييغت هب زاين دیدرک هدهاشم هک اجره سپ دنسیون یمن گنس یور

 .مهدب امش هب ار مزال یرکف یشم طخ ات دیريگب سامت نم اب ديتشاد دوخ نالپ یحارط رد یلکشم رگا
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  ینپاژ یعمش یاهوگلا : موس شخب

 

 .دیوش کیدزن تيقفوم هب رتشيب هچره ات مهدب شیازفا یکدنا امش ملع و تراهم ات مراد یعس شخب نیا رد

 .مهديم حرش ار دوب دنهاوخ یبوخ رايسب دورو طاقن ی هدنهد ناشن هک ار ینپاژ یوگلا دنچ نم شخب نبا رد

 هدنهد ناشن اهنرتپ نیا یمامت.دوب دنهاوخ رازاب رد دوس بسک یارب امش نانيمطا ی هطقن دنوش هدافتسا عقوم هب اهنرتپ نیا رگا

 .دوب دنهاوخ ام یژتارتسا رد دورو طاقن ی

 

 هدوب کدنا رايسب لدنک یاهتنا ات ادتبا زا تارييغت لدنک نآ نامز تدم لوط رد هک دهديم ناشن لدنک نیا)ijoD( : یجود-

 :دينيبيم ریز سکعرد ار نرتپ نیا لکش.تسا

 

 

 تسا نیا تسا مهم رايسب رايسب هک یا هتکن یلو داد مهاوخن ور تاحيضوت سپ ديتسه انشآ وگلا نیا اب انئمطم یگمه ناتسود

 ناشن تراچ رد یجود کی ندش رهاظ !نآ لامتحا طقف یلو تسا تميق دنور تشگرب لامتحا ی هدنهد ناشن یجود کی هک

 یا هطقن ات دوش باختنا بسانم لحم و نامز رد دیاب یجود کی سپ.تسا شدنور اب نداد همادا یارب تميق شالت ی هدنهد

 .دشاب بسانم

 

 .دوشيم ضوع تهج و دتسیا یم ناهگان یلو هدمآ نيیاپ یتدم یارب البق تميق هک دهديم ناشن رمه)remmaH( :  رمه-

 .دشاب هدش ليکشت هتشذگ دنور فالخ تهج رد دیدج لدنک رگا میوشيم رازاب دراو رمه زا دعب تسا نیا ام یژتارتسا
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 : رمه لکش

 

 

 دوش ضوع دهاوخيم و هدوب الاب هب ور هک یدنور تهج یارب یلو تسا رمه دننام لدنک نیا)ratS gnitoohS( : راتسا گنيتوش -

 .دشاب یم

 : نرتپ نیا لکش

 

 .تسا فورعم زينratS gninroM  هب لدنک نیا

 

-  :gniflugnEديسانشيم امتح یگمه هک تسا ییانشآ نرتپ مه نرتپ نیا. 

 : نرتپ نیا لکش
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 هدروخ گنر مه ريغ لدنک کی طسوت یلبق یاهلدنک ای و یلبق لدنک هک ییاجنآ زا تسا دنور تشگرب ی هدنهد ناشن نرتپ نیا

 .دنوشيم

 

 دوخ یتالماعم شور رد اهنرتپ نیا زا هدافتسا

 .دیوش رازاب دراو نآ ساسا رب و ديهد صيخشت ار اهنرتپ نیا زا دروم دنچ یزاجم باسح یور ات دينک یعس

 .دينک هدافتسا تمواقم و تیامح طوطخ زا هدافتسا اب ار اهنرتپ نیا هنوگچ هک داد مهاوخ حيضوت یدعب یاه شخب رد

 

 :دينکيم هدهاشم ار اهنرتپ نیا زا یلاثم ریز لکش رد
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 تميق تشگرب هک دهديم ناشن دنشاب هتشاد یگرزب مد اهلدنک رگا.تساه لدنک نیا "هليتيف" ای "مد" اهنرتپ نیا رد مهم ی هتکن

 دنهاوخ یدورو طاقن نیرتهب طاقن نیا.تسا هدرک دروخرب تمواقم ای تیامح حطس هب تميق الامتحا و دش دهاوخ ماجنا تعرس هب

 .دوب
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  یتالماعم میرف میات :مراهچ شخب

 

 نم.دينک باختنا ار تسا بسانم امش یارب رتشيب هک یمیرف میات دیاب هکارچ دشاب یم تالماعم رد یمهم شخب مه تمسق نیا

 میرف میات زا هک منکيمن هيضوت امش هب ناونع چيه هب

 

H4 هدافتسا میرف میات نیا زا مدوخ هک ليلد نیا هب طقف دينک هدافتسا 

 تحار نآ اب رتشيب هک یمیرف میات و تسا رت بسانم امش یارب یشور عون هچ دينيبب دیاب ناتدوخ امش !ناونع چيه هب ريخ.منکيم

 .دينک باختنا ار ديتسه

 :دنک کمک امش هب یريگ ميمصت رد ات منکيم یفرعم امش هب ار ردیرت عون هس نم

 

 تدم دنلب.1

 

 تدم نايم.2

 

 تدم هاتوک.3

 

 تدم دنلب یاهردیرت

 نیا.دنراديم هگن اه هام ای و اه هتفه ار ناشدوخ یاهنشیزوپ و دننکيم راک هنايهام یتح و یگتفه - هنازور یاهتراچ اب دارفا نیا

 .دنرادن هام لوط رد ناشباسح هب یسرتسد هب یزاين نينچمه و دنراد یراذگ هیامرس یارب یدایز غلابم دارفا

 لمحت ار ررض و تميق تشگرب هام دنچ ای و هتفه دنچ دنناوتب دیاب و دننک هدافتسا یگرزب رايسب ررض دودح زا دیاب دارفا نیا نينچمه

 رازاب زا یبوخ رايسب دوس تدم دنلب رد یلو دنهديم تسد زا ار تميق رتکچوک تاکرح و کچوک یاهتصرف دارفا نیا هچرگا.دننک

 .دننکيم بسک

 

 تدم نايم یاهردیرت

 هتعاس ٤ میرف میات رد دارفا نیا.دماجنيب لوط هب مه هتفه کی ات دناوتيم و دنراديم هگن اهتعاس ار ناشدوخ تالماعم دارفا نیا

 نينچمه و دراد دوجو یلبق تلاح هب تبسن یرتشيب یتالماعم یاهتصرف هک تسا نیا میرف میات نیا یاهتیزم زا.دننکيم راک رتشيب

 .تسا رتمک دوش داجیا اهنشیزوپ رد یگرزب رايسب تميق تشگرب هکنیا لامتحا

 .دنراد زاين لبق تلاح هب تبسن یرتکچوک یاهررضدح هکارچ دنراد زاين یرتمک هیامرس هب دارفا نیا

 

 تدم هاتوک یاهردیرت

 تراچ یولج زور رد ار یدایز نامز تدم دارفا نیا ."اهرپلاکسا" هب دنفورعم و دنهديم ماجنا زور رد یفلتخم یتالماعم دارفا نیا

 .دوش یگتسخ هب رجنم تسا نکمم و دبلط یم الاب زکرمت شور نیا و دنتسه

 یاهمیرف میات رد دارفا نیا و تسا کچوک رايسب ررض دودح زا هدافتسا شور نیا یاهتیزم زا

 

H1  , M 03 ,M 51 , M5  , M1 دننکيم راک. 
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  دنور طوطخ زا هدافتسا : مجنپ شخب

 یتکرح دنور تهج رد رييغت ی هدنهد ناشن ندش هتسکش تروص رد هک دنشابيم تیامح و تمواقم طوطخ زا یعون دنور طوطخ

 .دنشابيم زرا تفج

 .دينکيم هدهاشم ار نيیاپ هب ور و الاب هب ور دنور طوطخ زا یلاثم ریز تراچ رد

 

 دهاوخ هتفگ همادا رد هک یبلاطم و تواقم و تیامح طوطخ رانک رد اهنآ و درادن ینادنچ ییراراک ییاهنت هب دنور طوطخ زا هدافتسا

 .دننکيم اديپ ار یفاک نانيمطا دش

 

 

  دنور طوطخ زا هدافتسا : مجنپ شخب

 یتکرح دنور تهج رد رييغت ی هدنهد ناشن ندش هتسکش تروص رد هک دنشابيم تیامح و تمواقم طوطخ زا یعون دنور طوطخ

 .دنشابيم زرا تفج

 .دينکيم هدهاشم ار نيیاپ هب ور و الاب هب ور دنور طوطخ زا یلاثم ریز تراچ رد

 

 دهاوخ هتفگ همادا رد هک یبلاطم و تواقم و تیامح طوطخ رانک رد اهنآ و درادن ینادنچ ییراراک ییاهنت هب دنور طوطخ زا هدافتسا

 .دننکيم اديپ ار یفاک نانيمطا دش

 

 

  دنور طوطخ زا هدافتسا : مجنپ شخب

 یتکرح دنور تهج رد رييغت ی هدنهد ناشن ندش هتسکش تروص رد هک دنشابيم تیامح و تمواقم طوطخ زا یعون دنور طوطخ

 .دنشابيم زرا تفج

 .دينکيم هدهاشم ار نيیاپ هب ور و الاب هب ور دنور طوطخ زا یلاثم ریز تراچ رد

 

 دهاوخ هتفگ همادا رد هک یبلاطم و تواقم و تیامح طوطخ رانک رد اهنآ و درادن ینادنچ ییراراک ییاهنت هب دنور طوطخ زا هدافتسا

 .دننکيم اديپ ار یفاک نانيمطا دش
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  تمواقم و تیامح طوطخ : مشش شخب

 .دشابيم لاکينکت ليلحت رد مهم رايسب یاهتراهم زا یکی تمواقم و تیامح حوطس ندرک اديپ

 : مزادرپيم طوطخ نیا زا هدافتسا ییارچ نايب هب اجنیا رد طقف و تسا صخشم الماک تمواقم و تیامح حوطس فیرات

 هدنیآ رد ار راک نیا مهزاب هک تسا لمتحم رايسب دهدب تهج رييغت و دتسیاب یحطس رد هک رابره و تسا هرطاخ یاراد تميق

 .دنتسه ررض و دوس دح نييعت ای و دورو یارب یبوخ رايسب طاقن حوطس نیا.دهدب ماجنا

 .دش دهاوخ لیدبت دیدج تیامح ای تمواقم طخ هب طخ نآ دنکشيم تمواقم ای تیامح طخ کی هک یماگنه

 :دش هتفرگ نشیزوپ یعقاو تروص هب هک دينيبيم ریز لکش رد ار تسا شيپ زوردنچ هب طوبرم هکYPJ/DSU  تراچ زا یلاثم

 

 

  تمواقم و تیامح طوطخ : مشش شخب

 .دشابيم لاکينکت ليلحت رد مهم رايسب یاهتراهم زا یکی تمواقم و تیامح حوطس ندرک اديپ

 : مزادرپيم طوطخ نیا زا هدافتسا ییارچ نايب هب اجنیا رد طقف و تسا صخشم الماک تمواقم و تیامح حوطس فیرات

 هدنیآ رد ار راک نیا مهزاب هک تسا لمتحم رايسب دهدب تهج رييغت و دتسیاب یحطس رد هک رابره و تسا هرطاخ یاراد تميق

 .دنتسه ررض و دوس دح نييعت ای و دورو یارب یبوخ رايسب طاقن حوطس نیا.دهدب ماجنا

 .دش دهاوخ لیدبت دیدج تیامح ای تمواقم طخ هب طخ نآ دنکشيم تمواقم ای تیامح طخ کی هک یماگنه

 :دش هتفرگ نشیزوپ یعقاو تروص هب هک دينيبيم ریز لکش رد ار تسا شيپ زوردنچ هب طوبرم هکYPJ/DSU  تراچ زا یلاثم

 

 

  تمواقم و تیامح طوطخ : مشش شخب

 .دشابيم لاکينکت ليلحت رد مهم رايسب یاهتراهم زا یکی تمواقم و تیامح حوطس ندرک اديپ

 : مزادرپيم طوطخ نیا زا هدافتسا ییارچ نايب هب اجنیا رد طقف و تسا صخشم الماک تمواقم و تیامح حوطس فیرات

 هدنیآ رد ار راک نیا مهزاب هک تسا لمتحم رايسب دهدب تهج رييغت و دتسیاب یحطس رد هک رابره و تسا هرطاخ یاراد تميق

 .دنتسه ررض و دوس دح نييعت ای و دورو یارب یبوخ رايسب طاقن حوطس نیا.دهدب ماجنا

 .دش دهاوخ لیدبت دیدج تیامح ای تمواقم طخ هب طخ نآ دنکشيم تمواقم ای تیامح طخ کی هک یماگنه

 :دش هتفرگ نشیزوپ یعقاو تروص هب هک دينيبيم ریز لکش رد ار تسا شيپ زوردنچ هب طوبرم هکYPJ/DSU  تراچ زا یلاثم
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 طوطخ تردق

 حوطس نیا هب رتشيب هچره تميق رادومن.تسا تمواقم و تیامح طوطخ نیا تردق هب هجوت طوطخ نیا زا هدافتسا رد مهم ی هتکن

 هب یرتشيب نارگ هلماعم دشاب رتشيب طوطخ نیا تردق هچره و دننکيم اديپ یرتشيب تردق حوطس نیا دشاب هدرک دروخرب تميق

 .دننکيم هاگن تميق حوطس نیا

 درک دنهاوخ هاگن حوطس نیا هب یرتشيب نارگ هلماعم! تساج نيمه تسرد مه یلصا ی هتکن

 امش یاهتراچ و اهروتاکیدنا زا نارگ هلماعم ی همه نوچ ؟دیآ یمن رد بآ زا تسرد هشيمه لاکينکت یاهليلحت ارچ ديناديم

 .دنرگن یم طاقن نیا هب دارفا زا یدایز دصرد هک تسا نئمطم یطاقن ییاسانش رازاب نیا رد مهم ی هتکن !دننکيمن هدافتسا

 .هدرک دروخرب حطس نیا اب راب٤ تميق هک دينيبيم و دينکيم هدهاشم ار اهلاثم نیا زا یکی ریز لکش رد

 

 روبع طوطخ نیا زا اهلدنک ی هندب هکنیا ات دندرگرب اعیرس و هدرک دروخرب طوطخ هب یاه لدنک مد هک تسا رتهب دراوم هنوگ نیا رد

 .ددرگرب سپس و دنک

 .دشابيم دنور رييغت صيخشت تهج ینپاژ یعمش یاهوگلا زا هدافتسا حوطس نیا اب ههجاوم رد ام یژتارتسا
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  شورف و دیرخ یارب یگدامآ : متفه شخب

 

 

 رد هدنز تالماعم شخب لوئسمmrotS leahciM  طسوت هک ییاهنشیزوپ عاونا دروم رد یتاحيضوت ات مراد دصق تمسق نیا رد

 .دينک اديپ قیرط نیا زا ار یهددوس یاهنشیزوپ ديناوتب ات دیوش انشآ اهلانگيس نیا اب.مهدب دنوشيم هئارا تکرش

 :شورف لانگيس

 ره رد ديناوتيم ار اهلانگيس نیا.تسا رييغت لاح رد تکرح تهج هک تسا نیا رگنايب و دوشيم هداد امش هب اهلدنک طسوت یلانگيس

 .دينک هدافتسا یمیرف میات

 

 رتشيب الاب هب ور و مهرس تشپ یاهلدنک نیا دادعت هچره(.تسا الاب هب ور لدنک ٣ لقادح دوب ميهاوخ شرظتنم هک یزيچ نيلوا.1

 (دوب دهاوخ رت یوق زين لانگيس دشاب

 

 .دورب)woL(  لبق لدنک ممينيم ی هطقن زا رت نيیاپ تميق حطس ات میوشيم رظتنم نآ زا دعب.2

 

 .میوشيم نشیزوپ دراو هطقن نآ رد.3

 

 

  شورف و دیرخ یارب یگدامآ : متفه شخب

 

 

 رد هدنز تالماعم شخب لوئسمmrotS leahciM  طسوت هک ییاهنشیزوپ عاونا دروم رد یتاحيضوت ات مراد دصق تمسق نیا رد

 .دينک اديپ قیرط نیا زا ار یهددوس یاهنشیزوپ ديناوتب ات دیوش انشآ اهلانگيس نیا اب.مهدب دنوشيم هئارا تکرش

 :شورف لانگيس

 ره رد ديناوتيم ار اهلانگيس نیا.تسا رييغت لاح رد تکرح تهج هک تسا نیا رگنايب و دوشيم هداد امش هب اهلدنک طسوت یلانگيس

 .دينک هدافتسا یمیرف میات

 

 رتشيب الاب هب ور و مهرس تشپ یاهلدنک نیا دادعت هچره(.تسا الاب هب ور لدنک ٣ لقادح دوب ميهاوخ شرظتنم هک یزيچ نيلوا.1

 (دوب دهاوخ رت یوق زين لانگيس دشاب

 

 .دورب)woL(  لبق لدنک ممينيم ی هطقن زا رت نيیاپ تميق حطس ات میوشيم رظتنم نآ زا دعب.2

 

 .میوشيم نشیزوپ دراو هطقن نآ رد.3

 

 

  شورف و دیرخ یارب یگدامآ : متفه شخب

 

 

 رد هدنز تالماعم شخب لوئسمmrotS leahciM  طسوت هک ییاهنشیزوپ عاونا دروم رد یتاحيضوت ات مراد دصق تمسق نیا رد

 .دينک اديپ قیرط نیا زا ار یهددوس یاهنشیزوپ ديناوتب ات دیوش انشآ اهلانگيس نیا اب.مهدب دنوشيم هئارا تکرش

 :شورف لانگيس

 ره رد ديناوتيم ار اهلانگيس نیا.تسا رييغت لاح رد تکرح تهج هک تسا نیا رگنايب و دوشيم هداد امش هب اهلدنک طسوت یلانگيس

 .دينک هدافتسا یمیرف میات

 

 رتشيب الاب هب ور و مهرس تشپ یاهلدنک نیا دادعت هچره(.تسا الاب هب ور لدنک ٣ لقادح دوب ميهاوخ شرظتنم هک یزيچ نيلوا.1

 (دوب دهاوخ رت یوق زين لانگيس دشاب

 

 .دورب)woL(  لبق لدنک ممينيم ی هطقن زا رت نيیاپ تميق حطس ات میوشيم رظتنم نآ زا دعب.2

 

 .میوشيم نشیزوپ دراو هطقن نآ رد.3
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 هدهاشم نآ زا دعب.تسا رتشيب ددع ٣ ینعی ام لقادح زا هک هدش ليکشت الاب هب ور لدنک دنچ هک دينکيم هدهاشم لکش رد

 هطقن نآ.تسا هدش هتسب و هدمآ رت نيیاپ رخآ لدنک)woL(  ممينيم زا هک هدش ليکشت یا هنوگ هب زمرق لدنک کی هک دوشيم

 .دشاب شورف یارب دورو ی هطقن دناوتيم

 

 :دیرخ لانگيس

 

 الاب هب ور و مهرس تشپ یاهلدنک نیا دادعت هچره(.تسا نيیاپ هب ور لدنک ٣ لقادح دوب ميهاوخ شرظتنم هک یزيچ نيلوا.1

 (دوب دهاوخ رت یوق زين لانگيس دشاب رتشيب

 

 .دورب)hgiH(  لبق لدنک مميسکام ی هطقن زا رت الاب تميق حطس ات میوشيم رظتنم نآ زا دعب.2

 

 .میوشيم نشیزوپ دراو هطقن نآ رد.3

 

 هدهاشم نآ زا دعب.تسا رتشيب ددع ٣ ینعی ام لقادح زا هک هدش ليکشت الاب هب ور لدنک دنچ هک دينکيم هدهاشم لکش رد

 هطقن نآ.تسا هدش هتسب و هدمآ رت نيیاپ رخآ لدنک)woL(  ممينيم زا هک هدش ليکشت یا هنوگ هب زمرق لدنک کی هک دوشيم

 .دشاب شورف یارب دورو ی هطقن دناوتيم

 

 :دیرخ لانگيس

 

 الاب هب ور و مهرس تشپ یاهلدنک نیا دادعت هچره(.تسا نيیاپ هب ور لدنک ٣ لقادح دوب ميهاوخ شرظتنم هک یزيچ نيلوا.1

 (دوب دهاوخ رت یوق زين لانگيس دشاب رتشيب

 

 .دورب)hgiH(  لبق لدنک مميسکام ی هطقن زا رت الاب تميق حطس ات میوشيم رظتنم نآ زا دعب.2

 

 .میوشيم نشیزوپ دراو هطقن نآ رد.3

 

 هدهاشم نآ زا دعب.تسا رتشيب ددع ٣ ینعی ام لقادح زا هک هدش ليکشت الاب هب ور لدنک دنچ هک دينکيم هدهاشم لکش رد

 هطقن نآ.تسا هدش هتسب و هدمآ رت نيیاپ رخآ لدنک)woL(  ممينيم زا هک هدش ليکشت یا هنوگ هب زمرق لدنک کی هک دوشيم

 .دشاب شورف یارب دورو ی هطقن دناوتيم

 

 :دیرخ لانگيس

 

 الاب هب ور و مهرس تشپ یاهلدنک نیا دادعت هچره(.تسا نيیاپ هب ور لدنک ٣ لقادح دوب ميهاوخ شرظتنم هک یزيچ نيلوا.1

 (دوب دهاوخ رت یوق زين لانگيس دشاب رتشيب

 

 .دورب)hgiH(  لبق لدنک مميسکام ی هطقن زا رت الاب تميق حطس ات میوشيم رظتنم نآ زا دعب.2

 

 .میوشيم نشیزوپ دراو هطقن نآ رد.3
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 زا رتالاب هک هدش ليکشت یا هنوگ هب الاب ور لدنم می زا دعب و تسا هدش ليکشت نيیاپ هب ور لدنک ٦ هک دينکيم هدهاشم لکش رد

 .دیرخ یارب دورو هطقن نیرتهب و دوب دهاوخ دنور تشگرب ی هدنهد ناشن لدنک نآ.تسا هدش هتسب یلبق لدنک مميسکام

 

  کرحتم یاهنيگنايم زا هدافتسا : متشه شخب

 

 .دوشيم کرحتم نيگنايم ٣ زا هدافتسا لماشgnidart egdE srenniW  رد ام ی هلماعم یژتارتسا

. )elpmiS  هزور ٠٢ و هزور ٠٤ - هزور ٠٠٢ کرحتم یاهنيگنايم - )esolC 

 : اهکرحتم نيگنايم نیا زا هدافتسا زا فده

 

 تیامح و تمواقم طوطخ صيخشت رد کمک.1

 

 رازاب هب دورو ی هظحل رد نانيمطا ندربالاب.2

 

 دنور تهج صيخشت.3

 

 دوسدح نييعت یارب بسانم طاقن ییاسانش.4

 .دهديم باوج اه میرف میات ی همه رد کرحتم یاه نيگنايم زا هدافتسا کينکت

 دعب هتبلا دنکيم دروخرب کرحتم یاهنيگنايم نیا هب تميق هک تسا یطاقن رد تسرد شورف و دیرخ یاهلانگيس ندرک اديپ ام فده

 .رازاب دنور تهج صيخشت زا

 .دينکيم هدهاشم تسا نيیاپ هب ور دنور تهج هک یتلاح یارب ار یلاثم ریز تراچ رد
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 لثم اهکرحتم نيگنايم نیا نوچ و دش ميهاوخ کرحتم یاه نيگنايم نیا زا یکی تمس هب تميق تکرح رظتنم ام تلاح نیا رد

 .دوب دنهاوخ رازاب هب ام یدورو طاقن نیرتهب دننکيم لمع تمواقم/تیامح طوطخ

 .دنتسه یا هداعلا قوف یتالماعم تصرف شدوخ ی هبون هب مادکره هک میراد رازاب هب دورو ی هطقن ٦ ام الاب تراچ رد
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 :دنور تهج فالخ رب هلماعم

 ی هلصاف تميق حطس هک تاقوا یهاگ یلو مينکيم هدافتسا دنور تهج رد هلماعم یارب کرحتم یاه نيگنايم زا ام یلک تلاح رد

 .دش رازاب دراو دنور تهج فالخ رب ناوتيم دنکيم اديپ اهکرحتم نيگنايم نیا ات یدایز

 ابرنهآ لثم اهکرحتم نيگنايم نیا هک ییاجنآ زا دوش نييعت ام دوسدح ناونع هب دناوتيم اهکرحتم نيگنايم هب نديسر تلاح نیا رد

 .دنکيم بذج شدوخ هب ار تميق

 :دينکيم هدهاشم ار شور نیا زا یلاثم ریز تراچ رد
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