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 لیلد ٍت ای ٌذض دًقفم اُوآ ٍچشتفد ٍک یواسامیت یاشت( ٍمیت ٍماو یفشعم سيذغ ذىیآشف
ذىضات یمو ٍمیت ی ٍچشتفد ٍئاسا ٍت سداق یسيد

 ي ششیزپ ذحاي طسًت ٍمیت نيذت سامیت ٌاشمَ عاجسا
 یساکدذم ٍت عیخشت

 ي سضیايشپًس طسًت ٍمیت نيذت سامیت ٌاشمَ عاجسا
 صخت یاَساتسشپشس

 ٍواصيس ذواس سد  ٍمیت نيذت ناسامیت ییاساىض
یعامتجا یساکدذم طسًت یساکدذم

 نذض یشتست تلع ي سامیت یا ٍمیت تیعضي یسسشت
یعامتجا یساکدذم طسًت سامیت

 سمش ندال

 یا ٍمیت تامذخ صا ٌدافتسا لماض سامیت ایآ
؟دًض یم

 صا جساخ سد تمالس ٍمیت سد ماو تثث تُج سامیت ییامىَاس
 ناتسسامیت

ریخ

 تسًغ ٍت اَ ٍىیضَ تخادشپ ًٌحو ظًػخ سد سامیت ٍت حیضًت
 داصآ

 یکی سامیت یشتست خیاشت ات ، سامیت هیت ٍعجاشم خیسات ٍک یتسًغ سد
 ٍمیت ةعض صا یکی ای ي ششیزپ ذحاي ٍت ٍمیت ماو تثث تُج اعیشس ذضات

.دًض یم ٌداد عاجسا 

 یلب

؟ تسا ةحاغالت سامیت ایآ

 سامیت یشتست ص ا تعاس 72 شثکاذح ششیزپ نامص صا ٍک یتسًغ سد
 ذضات ٌذطو ماو تثث ٍمیت سد تلع شَ ٍت سامیت ي ذضات ٌذض یشپس

.دًض یم ٌداد عاجسا نایواشیا ی ٍمیت ٍت سامیت ٌاشمَ

شیخ

: نایواشیا ٍمیت ٍت سامیت عاجسا لحاشم
 یساکدذم طسًت ٍمیت ةعض صا یکی ٍت ناتسسامیت صا ٍماو ٍئاسا -1

 یعامتجا
 نذض یشتست سًتسد لغا ات شتاشت یپک ٍئاسا-2

 ٍماىساىض یپک -3
 تیلم تساک -4

 سکع ٍعطق کی -5
 نامًت ساضَ 160 غلثم -6

 یاشت یقًقح ٌسياطم ٍىیضَ طسًت یواتسداد سًتسد هتفشگ -7
.دًض ییامىَاس یساکدذم طسًت ٍک ةحاغالت ناسامیت

 ٍت یوامسد تامذخ ٍمیت ةعض صا یکی ٍت ناتسسامیت .. ٍماو عاجسا
 ةحاغالت ناسامیت تُج ٌذض شکر کساذم ٍیلک ٌاشمَ

 تُج یقًقح ٌسياطم شساضگ ٍئاسا
 ٍت یواتسداد بًتکم سًتسد هتفشگ

 سامیت نذض ٍمیت سًظىم

 یلت

 تسًغ سد ي ٍئاسا ششیزپ تفیض لىسشپ ٍت اس ٍمیت تاعالطا ناتسسامیت سد ششیزپ ٍت سد سامیت تسا ٌذیدشگ سشقم
 لىسشپ طسًت ٌسامَ هطتاذو تسًغ سد ي . ددشگ ماو تثث تمالس ٍمیت ٍواماس سد لىسشپ نامَ طسًت ٍمیت هتضاذو

.ددشگ ماچوا نذض ٍمیت تُج یشیگیپ ششیزپ یذعت

 سامیت ٌاشمَ طسًت ٍمیت عيشض ٍماو یفشعم ي ٍمیت ی ٍچشتفد لیًحت
 یساذتاسح ذحاي ٍت

 ای ي یساذتاسح ذحاي طسًت ٍمیت ساىضساک سد ٍمیت ٍیذیئات هتفشگ
 یعامتجا یساکدذم

 یتیبمح سکارم زا تعبسم تساٌخرد بحبطالب ناربمیب صٌظخ  رد

 بی ً ) ... ً هبگشناد یربکدذم ً یربتفر یبى یربمیب سکرم ، وتیمک(

 ربمیب ونیسى تخادرپ تيج بى ریخ ً ویریخ

 طسٌت ربمیب سیشنارف یتیبمح سکارم ییٌگخسبپ مذع ترٌط رد

.ددرگ یم ضیخرت ربکىذب ترٌط وب بی ً ضیظخت یربکدذم

نبتسربمیب زا جًرخ ً ضیخرت

یربکدذم ونبمبس رد تبث

: ذنیآرف نبمز تذم

 تفیش کی: ونبنیب شٌخ

 زًر 3 : ونبنیب ذب
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