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 یمزراوخ هاگشناد ،تیریدم هدکشناد ،تاعالطا یروانف و تایلمع تیریدم هورگ

 
 ای هتشر ناونع
 شیارگ-هتشر

 یکینورتکلا راک و بسک شیارگ - تاعالطا یروانف تیریدم

 دشرا یسانشراک یلیصحت عطقم
 یسیلگنا-یسراف سیردت نابز

 لاسمین ۴ هرود لوط
 هامنمهب/رهم هرود عورش

 یاهدحاو دادعت
 یسرد

 .دوشیم رازگرب مرت راهچ یط هک دحاو ۳۲

 تیعضو
 شهوژپ/یشزومآ

 یروحم

 نایاپ زا سپ تسیابیم نایوجشناد .دشابیم یشهوژپ-یشزومآ تروص هب هرود نیا
 و عوضوم نYعت تبسن امنهار داتسا باختنا زا سپ موس مرت نایاپ زا شیپ و لوا مرت
 ذخا ار )دحاو ۴ لداعم( همان نایاپ ،مراهچ مرت رد و مادقا نآ بیوصت و لازپورپ شراگن
  .تسا هام ۶ لازپورپ بیوصت خیرات زا عافد تدم لوط .دننکیم

 -یلصا سورد
 کرتشم

 ،یتاعالطا یاهکناب تیریدم یاهمتسیس ،تاعالطا یروانف تخاسریز و ینابم
 ،یتاعالطا یاهمتسیس یفسلف و یروئت ینابم ،شناد تیریدم ینابم
 ،راکوبسک یدنمشوه ،یتاعالطا یاهمتسیس کیژتارتسا تیریدم
 کینورتکلا راکوبسک و تراجت و تاعالطا یروانف یاههژورپ تیریدم

 یصصخت سورد
 یروآون و ینیرفآراک و کینورتکلاراکوبسک یاهیروانف ،کینورتکلا راکوبسک یاهلدم
  لاتیجید

 و هرود حیرشت
 نآ یوتحم

 یاهیروانف زا هدافتسا رد اهنامزاس هب هک تسا یناصصختم تیبرت هتشر نیا زا فده
 دنناوتیم ،هتشر نیا نالیصحتلاغراف .دنیامن کمک راکوبسک دوبهب تهج رد لاتیجید
 ،کینورتکلا یاهراکوبسک یهعسوت یاههزوح دراو دوخ یاههتخومآ رب هیکت اب
 اب ینامزاس ینیرفآراک یهنیمز رد اهنامزاس هب ای ؛دنوش لاتیجید ینیرفآون و ینیرفآراک
 هب ناوتیم هتشر نیا یصصخت سورد زا .دنیامن کمک لاتیجید یاهیروانف تیروحم
 و تراجت ،کینورتکلا راکوبسک یاهلدم ،یتاعالطا یاهمتسیس کیژتارتسا تیریدم
 دوریم راظتنا .دومن هراشا کینورتکلا راکوبسک یاهیروانف و کینورتکلا راکوبسک
 زا یکی رد یکینورتکلا راکوبسک شیارگ اب تاعالطا یروانف تیریدم نالیصحتلاغراف
 .دنوش لوغشم تیلاعف هب ریز یلغش یاههاگیاج
 رامش هب ینامزاس یاهتراهم نیرتمهم زا یکی هک راکوبسک لیلحت :راکوبسک رگلیلحت
 یراکوبسک و ینف تامازلا و هتخادرپ اهزاین ییاسانش هب راکوبسک رگلیلحت .دوریم
 قیرط زا هدشییاسانش تامازلا .دیامنیم ءاصحا ار اهزاین نیا هب خساپ یارب زایندروم
 .دنوشیم یزاسهدایپ لاتیجید یاهیروانف و یکینورتکلا یاهمتسیس



 یهزوح یاههژورپ تیریدم زا بسانم شناد بسک اب :لاتیجید لوحت یاههژورپ ریدم
 ،هتشر نیا نالیصحتلاغراف ،کباچ هژورپ تیریدم یاهدرکیور صخألاب تاعالطا یروانف
 .دنیامن کمک تاعالطا یروانف یاههژورپ تیریدم یهنیمز رد اهنامزاس هب دنناوتیم
 لوحت یاههژورپ ناریدم شرورپ و ییاسانش ،اهنامزاس دشر هب ور یاهزاین زا یکی
 .تسا لاتیجید
 هب ناریا یراکوبسک تایبدا رد هک لاتیجید یبایرازاب :لاتیجید یبایرازاب صصختم
 نالیصحتلاغراف هک تسا ییاههزوح زا یکی ،دوشیم هتخانش زین گنیتکرام لاتیجید
 .دنیامن شقن یافیا دنناوتیم یکینورتکلا راکوبسک شیارگ اب تاعالطا یروانف تیریدم
 یاهنیپمک تیریدم ،اوتحم عیزوت ،اوتحم دیلوت ییاناوت ،هتشر نیا نالیصحتلاغراف
 هب و تشاد دنهاوخ ار لاتیجید یبایرازاب یاههمانرب نیودت و یزیرهمانرب ،لاتیجید
 .دومن دنهاوخ کمک روشک رد عیانص زا یعیسو یهندب
 یزاسهدایپ یهلحرم ات هدیا یهلحرم زا :لاتیجید یاهراکوبسک یزیرحرط صصختم
 لاتیجید یاهراکوبسک یزیرحرط صصختم هب زاین هشیمه ،لاتیجید لوصحم کی
 نامزمه هک تسا یدرف لاتیجید یاهراکوبسک یزیرحرط صصختم .دوشیم ساسحا
 ار یرازفامرن و ینف یاهمیت دناوتیم مه و هتشاد راکوبسک یاهزاین زا یبسانم کرد
 هلمج زا یعونتم یاهتراهم هب هتشر نیا نالیصحتلاغراف دوریم راظتنا .دیامن تیریدم
 یحارط ،یرتشم یارب دنمشزرا لوصحم کی هب هدیا لیدبت ،هدیا یجنسناکما و یبایزرا
 .دنیامن ادیپ طلست لاتیجید لوصحم تیریدم و لاتیجید لوصحم
 یارب هک یتاقیقحت یاههنیمز زا یکی :لاتیجید یاهیروانف یراگنهدنیآ صصختم
 زا هدافتسا هار هشقن هیهت و یروانف یراگنهدنیآ ،دراد یناوارف تیمها اهنامزاس
 رد هتشر نیا نالیصحتلاغراف زا ناوتیم .تسا نامزاس رد لاتیجید یاهیروانف
 و یروانف یهوژپهدنیآ ،کینورتکلا یاهراکوبسک یهعسوت ،هعسوت و قیقحت یاههنیمز
 .دش دنمهرهب لاتیجید یروانف یاهدنور یسررب

 
 

 یهاگشناد یاهمرت رد اهدحاو عیزوت هوحن یلک همانرب
 

 اهشیارگ همه کرتشم دحاو ۱۶ •
 یصصخت دحاو ۸ •
 یرایتخا دحاو ۴ •
 همان نایاپ دحاو ۴ •
 دحاو ۲ قیقحت شور – دوبمک سرد •

 
 

 دیدرگ دهاوخ یناسرعالطا


