
یضاقتم

نایضاقتم تامادقا

ناتسا یرادزیخبآ و یعیبط عبانم لک هرادا

ناتسا یرادزیخبآ و یعیبط عبانم لک هرادا تامادقا

داتس

داتس تامادقا

فراعتم قرط زا یناسر عالطا لک هرادا هناخریبد رد اضاقت تبث
 طسوت کرادم و تادنتسم ذخا

هورگراک هناخریبد

هورگراک تاسلج یرازگرب
 عجارم زا مزال تامالعتسا ماجنا

هورگراک طسوت طبر یذ

 تادنتسم و کرادم شیالاپ و یسررب
 طسوت طبر یذ عجارم زا مالعتسا و

هورگراک

 خساپ ،هئارا کرادم ییاهن یسررب
 هبساحم و هدش ذخا تامالعتسا

 و همان نیئآ بوچراچ رد تازایتما
همان هویش

 نییعت یهاوگ سیون شیپ میظنت
تیحالص

 تاعالطا یروآ عمج و تبث
 رد تیحالص نییعت اب طبترم
 هناخریبد طسوت تاعالطا کناب

هورگراک

 یاه یهاوگ زا یا هخسن لاسرا
 لکشت تیحالص و هیاپ نییعت هرداص

اه ینواعت و اه

 ماجنا تامادقا اب طبترم تاشرازگ لاسرا
هزور 15 عطاقم رد هورگراک هدش

یدربهار تراظن و تیاده

 نسح رب تراظن و یریگیپ
:راک ماجنا

 و هجدوب ،یزیر همانرب رتفد-
اه حرط یگنهامه

 تاشرازگ یدنب عمج و یسررب
 نسح رب تراظن و یلاسرا

 دنب یئارجا هورگراکرد راک ماجنا
 ماکحا نوناق )29( هدام )ب(

یمئاد

 هب تاشرازگ لاسرا
 و نامزاس مرتحم تسایر

یتراظن عجارم

 :مزال کرادم
ینواعت ای لکشت تساوخرد -1
 تیلاعف زوجم -2
 /لکشت بوصم همانساسا -3
ینواعت
 سیسات یهگآ اب طبترم کرادم -4
... و
 ،یلم تراک ،همانسانش ریوصت -5
 کرادم و تمدخ نایاپ تراک
 ،لماع ریدم یاه تمس یلیصحت
 بئان و هریدم تئیه سیئر
 /هریدم تئیه یاضعا ،سیئر
ءانما
ءاضعا تسیل-6
راک ماجنا نسح یهاوگ هئارا-7
 لقادح یلام شدرگ شرازگ-8
 هلاسکی /ههام شش
یدقن ریغ هیامرس نازیم یهاوگ-9
یلام همان زارت نیرخآ-10
هدش تبث هیامرس-11
 و یهاگشناد ربتعم کرادم -12
 هیلک یدربراک یملع تاسسوم
ءاضعا

 رد ییارجا هقباس یهاوگ هئارا-13
یقیقح صخش بلاق

(8 ) هویش  هدام قفو کرادم هیلک
 و اه لکشت تیحالص نییعت همان

ددرگ هیهت اه ینواعت .

 تیحالص نییعت تساوخرد
اه ینواعت و اه لکشت

جیاتن مالعا
 هیاپ نییعت یهاوگ رودص
 و اه لکشت تیحالص و

اه ینواعت

 تهج ددجم تساوخرد
تیحالص نییعت یسررب

اه حرط یگنهامه و هجدوب ،یزیر همانرب رتفد و یمدرم یاه تکراشم و جیورت ،شزومآ رتفد اه حرط یگنهامه و هجدوب ،یزیر همانرب رتفداه حرط یگنهامه و هجدوب ،یزیر همانرب رتفد و یمدرم یاه تکراشم و جیورت ،شزومآ رتفد اه حرط یگنهامه و هجدوب ،یزیر همانرب رتفد

.دشاب یم )تیحالص نییعت همان هویش )5( هدام قفو( اه ینواعت و اه لکشت تیحالص نییعت هورگراک ،هورگراک زا روظنم تسا رکذ هب مزال

روشک هعسوت یاه همانرب یمئاد ماکحا نوناق )29( هدام )ب( دنب همان نیئآ یارجا و اه ینواعت و اه لکشت تیحالص نییعت دنیآرف راک شدرگ هوحن
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