
عفانم ضراعت و یملع قالخا تیاعر ،اه هداد تحص مرف

] مرف هب تشگرب [

یملع قالخا تیاعر ،اه هداد تحص مرف

:ناونع اب ار ریز هلاقم تسویپ هب ،مارتحا و مالس اب

............................................................................................................................ :نابناجنیا /بناجنیا طسوت هک

.دوشیم لاسرا ،شریذپ زا سپ پاچ و هیریرحت مرتحم تأیه رد یسررب تهج ،هدش هیهت

یرگید هیرشن یارب پاچ ای یسررب تهج ،هدیسرن پاچ هب )نآ زا یشخب ای لماک روط هب( یرگید هیرشن رد نونکات هلاقم نیا

لاسرا یرگید هیرشن یارب ،ناریا کینورتکلا و قرب یسدنهم یملع هیرشنیوس زا ییاهن فیلکت ن�عت نامز ات و هدشن هداتسرف

.دننک یم همانلصف یقالخا یاهدک تیاعر هب مزلم ار دوخ هماندهعت نیا یاضما اب )اه( هدنسیون .دش دهاوخن

:ناریا کینورتکلا و قرب یسدنهم یملع هیرشن رد ارجالا مزال یقالخا یاهدک

.تسا )اه (هدنسیون ۀدهع رب ،شهوژپ رد قالخا هب طوبرم بلاطم هلمج زا ، هلاقم بلاطم یمامت رابتعا و تحص ·  

نارگید تالمج و تارظن زا هدافتسا .دشاب )اه( هدنسیون دوخ یملع تیلاعف زا جتنم دیاب ،هلاقم یبدا و یملع تایوتحم ·  

یمامت دیاب ناگدنسیون .دوش یم بوسحم یملع تقرس و تسا یملع قالخا فالخرب لیصا شهوژپ کی جیاتن ناونع تحت

ریاس زا نآ زا ییاه شخب ای مامت هک دنک داجیا ار ههبش نیا دیابن هلاقم نتم و دننک یفرعم ار دوخ هدافتسا دروم ذخام و عبانم

.تسا هدش یپک هدشن پاچ ای هدش پاچ یاهراتشون

ای هدش پاچ )اه(هدنسیون نیمه طسوت هتشذگ رد هک هلاقم کی زا یشخب ای مامت نامزمه ای ددجم لاسرا ای راشتنا ·  

یشهوژپ راک کی ندرک هعطق هعطق ،نینچمه .تسا یشهوژپ قالخا اب ریاغم ،هدش لاسرا یرگید هلجم هب پاچ یارب نامزمه

یقالخا ریغ ، پاچ یارب اهنآ لاسرا و )دنشاب هتشاد یناشوپمه رگیدکی اب دصرد 10 زا شیب هک( هناگادج یاه هلاقم رد

.دریگن تروص بسانتم یهد دانتسا رگا هژیو هب .دوش یم بوسحم

شرازگ ای ،)ندرک هارمگ ( اه لیلحت ای اه هداد رد یدمع یراکتسد ،)یزاس هداد( شهوژپ یاه هتفای مامت ای یتمسق لعج ·  

. دنتسه شهوژپ رد بلقت زا ییاه هنومن ،دنا هتفرن راک هب نارگشهوژپ یوس زا عقاو رد هک ییاه شور

.دشابیم هلاقم نیا ناگدننک هیهت یگمه لوبق و د�أت دروم ،ناگدنسیون بیترت و مان ،یملع تایوتحم هیلک هکنیا حیضوت

:تسا هدش هیهت ریز تروص هب هلاقم نیا

□ )یشهوژپ( فیلأت

)دیدج یگمه ،یسرافربتعم تالاقم و یجراخ یاهباتک و تالاقم زا ًاحیجرت( □ یرورم

عفانم ضراعت مرف

هب هدش هئارا هلاقم راشتنا اب هطبار رد هک دننک یم مالعا هلاقم کی )ناگ( هدنسیون هک تسا یا همان قفاوت ،عفانم ضراعت مرف

یعفانم و دنا هدومن زیهرپ ،هناگود راشتنا و لاسرا ای و اه هداد لعج ،راتفر ءوس ،یبدا تقرس هلمج زا ،رشن قالخا زا لماک روط

هب عفانم ضراعت مرف .دنا هدومنن تفایرد یهجو دوخ رثا هئارا لابق رد ناگدنسیون و درادن دوجو اتسار نیا رد یراجت

ریاس بناج زا لوئسم هدنسیون .تسا هدش هئارا و هیهت ناگدنسیون طسوت هنوگچ هلاقم نتم هک دهد یم ناشن رثا ناگدنناوخ

 یم مالعا نینچ مه لوئسم هدنسیون .دیامن یم مالعا ار نآ یاوتحم تلاصا و دیامن یم د�ات و اضما ار مرف نیا ناگدنسیون

قوقح هیلک نینچمه .تسا هدیدرگن هئارا یرگید هیرشن هب نامزمه و هدشن رشتنم یرگید یاج رد البق رثا نیا هک دراد

.تسا هدیدرگ لوحم رشان هب ... و ریواصت ،لوادج ،اوتحم زا هدافتسا

javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)


.دناهدش صخشم )*( هراتس تمالع اب یمازلا دراوم

-.......

*	.میامن یم د�ات لماک روط هب ار قوف دراوم تحص1

:دینک باختنا ار اههنیزگ زا یکی

یلب 

ریخ 

*	:لوئسم هدنسیون یگداوناخ مان و مان2

* :یکینورتکلا سردآ3

*	:ینامزاس یگتسباو4

*	:نفلت5

6

زا یشخب ره یارب )هریغ و یصوصخ داینب ،یراجت ،یتلود( ثلاث صخش کی زا یهجو هطوبرم هسسوم ای ناگدنسیون ایآ

)... و یرامآ لیلحت و هیزجت ،رثا یزاس هدامآ ،هعلاطم یحارط ،اههداد رب تراظن ،یلام یاهکمک لماش( هدش هئارا هلاقم

* ؟تسا هدومن تفایرد

:دینک باختنا ار اههنیزگ زا یکی

یلب 

ریخ 

* ؟دنراد ماجنا لاح رد ار رثا نیا هب طوبرم ،هدش تبث ای و یرواد ،ماجنا لاح رد هک یعارتخا هنوگره ناگدنسیون ایآ7

:دینک باختنا ار اههنیزگ زا یکی



یلب 

ریخ 

8

تفایرد هلاقم ناگدنسیون زا ار روکذم رثا یفاضا تاعالطا هک دنناوتب ناگدنناوخ هک دراد دوجو یرگید یسرتسد قرط ایآ

* ؟دنیامن

:دینک باختنا ار اههنیزگ زا یکی

یلب 

ریخ 

9

یرواد یارب هلاقم نیا لاسرا و دنک یم راک عوضوم نیا یور رب هک یا هسسوم ای هاگشناد ای یصخش اب امش هلاقم نیا ایآ

* دیربب مان افطل ؟دراد دوجو دیامن عفانم ضراعت داجیا هسسوم ای هاگشناد نآ هب هتسباو یاضعا ای صخش نآ هب

:دینک باختنا ار اههنیزگ زا یکی

یلب 

ریخ 

*	:مرف لیمکت خیرات10


