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 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

: همدقم  
 وزرآ اب .دوشیم رازگرب هام دنفسا رد اهروشک ریاس و ناریا رساترس زا ییاهمیت روضح اب هلاس ره تاقباسم وجگنج گیل

 .دننک لمع نآ هب هقباسم نیناوق قیقد هعلاطم اب هک دراد تساوخرد اهمیت زا ییارجا هتیمک ،اهمیت یمامت يارب تیقفوم

 طابترا رد ییارجا هتیمک اب تاقباسم تیاس قیرط زا زورب نیناوق هب یبایتسد و رتشیب تاعالطا يارب دنناوتیم اهمیت

 لباق هقباسم تیاس قیرط زا نیناوق هخسن نیرخآ هک دننک رییغت هقباسم زا لبق هتفه کی ات تسا نکمم نیناوق .دنشاب

 .تسا تفایرد

 .دننک لمع نیناوق هب دنفظوم اهمیت و تسا نیناوق لوبق هلزنم هب هقباسم رد تکرش و مانتبث

 

: گیل یفرعم  
 الومعم و هدوب كرحتم تروص هب اهتابر نیا .دنزادرپیم تباقر هب فلتخم ياهنزو رد وجگنج ياهتابر گیل نیا رد

 ياهتابر .دنتسه یعافد ياهمتسیس و یمجاهت ياهحالس ياراد الومعم وجگنج ياهتابر .دنوشیم لرتنک رود هار زا

 و دریگب رظن رد ار تابر ینمیا دراوم یمامت دیاب میت تسرپرس و دنتسه كانرطخ رایسب ناشراتخاس لیلد هب وجگنج

 .دریذپب ار دیآیم دوجو هب هقباسم زا دعب و نیح ،لبق هک یتاقافتا یمامت تیلوئسم و دنک تیاعر

 

: گیل تاصخشم  

 :اهتابر تاصخشم

مرگ ولیک هب نزو رثکادح )cm( داعبا رثکادح هتسد   
۶۰*۶۰*۸۰  کبس ۳۰ 
۸۰*۸۰*۱۰۰ نیگنس ۶۰   

 

دصرد 5 نزو رد سنارلت رثکادح -1  
دشاب میسیب تروص هب دیاب تابر لرتنک -2  
دننک هدافتسا یلخاد يرتاب زا دنفظوم اهمیت -3  
درادن یتیدودحم چیه تابر داعبا هقباسم عورش زا سپ -4  
تسا عنامالب هدنرپ ياهتابر زا هدافتسا -5  
 نزو تیاعر اب رتکبس ياهتابر زا دناوتیم انمض .دشاب هتشاد ازجم تابر کی دیاب هتسد ره رد تکرش يارب میت ره -6
 دنک تکرش هتسد نآ صوصخم هدش یفرعم تابر هارمه هب رتنیگنس ياهنزو رد داعبا و
 هب .دوش تیاعر لک نزو و داعبا عومجم هک یطرش هب دیامن هدافتسا هقباسم نیمز رد تابر دنچ زا دناوتیم میت کی -7
 رارق يرتم یتناس 100-80-80 اضف کی رد هک مرگ ولیک 30 تابر ود زا هدافتسا مرگ ولیک 60 هتسد رد لاثم ناونع
 تسا عنامالب دنریگ
 دشابیمن مهم یسررب ماگنه رد اهتابر يریگرارق هوحن -8
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 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

 :اهحالس تاصخشم
.دیامن هدافتسا فیرح تابر نتخادنا راک زا يارب یبرخم متسیس عون ره ای حالس عون ره زا دناوتیم میت ره  

 بیکرت طقف( دماج تخوس ،لکلا ،بآ ،یسیطانغم ،یکیرتکلا كوش ،ندوب نمیا تروص رد یباترپ ياهحالس زا هدافتسا

 .دشابیم زاجم )مرگ 500 رثکادح مویساتپ تارتین و رکش

 ریغ دشاب بصن تابر يور رب میقتسم تروص هب هچنانچ فیرح رنیپسا نتخادنا راک زا تهج هچراپ ای روت زا هدافتسا *

 .دیامن باترپ رود هار زا ار هچراپ ای روت هک دشابیم دنفرت نیا زا هدافتسا هب زاجم ینامز تابر و هدوب زاجم

 هار زا لرتنک تیلباق اب کیتاموتا نز هقرج و نز شتآ متسیس ياراد امتح دیاب دماج تخوس ای لکلا اب شتآ متسیس *

 .دنشابیمن تابر يزاسهدامآ نامز رد شتآ ندرک نشور هب زاجم اهمیت .دشاب رود

 نغور و بسچ ،موف )... و رنیت ،نیزنب( لاعتشا لباق ای ییایلق و يدیسا تاعیام و يراجفنا و یمس ياهزاگ زا هدافتسا *

 .دشابیم زاجم ریغ

 .ددرگیم تابر تیحالص در بجوم و دشابیمن زاجم ناونع چیه هب دماج تخوس تابیکرت ریاس زا هدافتسا *

 

 :هقباسم نیمز تاصخشم
 رتم 12 رد 12 :نیمز داعبا

 رتم یتناس 50 :نیمز حطس زا عافترا

 .دشاب رتمیلیم 10 رثکادح عافترا هب ییاهيراومهان ياراد تسا نکمم و دشابیم فاص نهآ قرو نیمز فک سنج

 نهآ :یلخاد ياههراوید سنج

 رتمیتناس 30 :یلخاد ياههراوید عافترا

 رتم 6 : یجراخ ياههراوید عافترا

 يروت و تانبرکیلپ و نهآ بیکرت :یجراخ ياههراوید سنج

 

 :اهمیت تاصخشم
  :میت مان

 دیامن باختنا هاتوک احیجرت و تسانم یمان دیاب میت ره مانتبث ماگنه رد -1

 دشاب فرع و تانوئش فالخ و یسایس یشزرا ،یبهذم دیابن میت مسا -2

 ددرگ جرد تابر يور رب میت مسا دوشیم داهنشیپ -3

 .تسین اضعا رثکادح يارب یتیدودحم چیه .دشاب هتشاد وضع ود لقادح دیاب میت ره :میت اضعا دادعت

 .دیامن یفرعم تسرپرس ناونع هب ار اضعا  زا یکی دیاب میت ره :میت تسرپرس

 لماک تاعالطا تابر ینف ياهتمسق هیلک دروم رد دیاب میت ياضعا زا یکی :میت رد ینف سانشراک و صصختم نتشاد

 .دهد حرش ارتابر درکلمع هوحن دناوتب زاین تروص رد ات دشاب هتشاد
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 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

: ینویزیولت شخپ نیناوق  
 اهمیت نیاربانب .دش دهاوخ شخب ناریا یمالسا يروهمج یمسر نویزیولت زا اهتابر دربن ناونع تحت تاقباسم نیا

 .دنتسه ریز دراوم تیاعر هب مزلم

 زیاس هب و یقفا تروص هب دیاب مچرپ .دشاب هدش هتشون نآ يور رب میت مان هک دشاب هتشاد مچرپ و وگول کی دیاب میت ره

 .دنوش يراذگراب تیاس رد مانتبث هلحرم رد دیاب وگول و مچرپ ریاصت .دشاب رتمیتناس 70 رد 50

 و تابر مچرپ يور رب رسناپسا مان يریگرارق تروص رد .دنتسه ناسکی مرفینوی ندیشوپ هب مزلم میت اضعا نینچمه

 .دنک دییات ار نآ دیاب يراذگرب هتیمک ،مرفینوی

 :تابر يرهاظ لکش
 ای تابر ،مچرپ يور رب یساسیس تارابع ای فتلخم ياهتیلم دامن ،ینید و يداقتعا دامن ،اهروشک مچرپ لکش زا هدافتسا

 .تسا عونمم مرفینوی

 :هدننک قیوشت
 يرازگرب ماگنه رد اهمیت قیوشت و ناجیه و روش داجیا و قیوشت يارب ار ییاضعا ای وضع میت ره هک دوشیم هیصوت

 .دشاب هتشاد تاقباسم

 

: يرازگرب نیلوئسم  

 :نارواد
 .دننکیم تراظن هقباسم يرازگرب زا دعب و نیح ،لبق هب طوبرم تاروما هیلک يارب رواد ود

 :نارواد فیاظو

 هقباسم نایاپ و عورش مالعا -1

 توا میات نتفرگ -2

 توا كان ای ینف هبرض هلیسو هب هقباسم هدنرب مالعا -3

 ینمیا و ینف لیاسم رب تراظن -4

 يزاب هجیتن رب تواضق -5

 :تاضق
 .دشابیم نارواد و یضاق هدهع رب هقباسم هب عیرس نداد همتاخ و ییاهن هجیتن مالعا
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 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

 :رداک و نیمز تاکرادت
 .دنهدیم ماجنا ار هقباسم نیمز هب طوبرم تاروما هک يدارفا

 :تاکرادت فیاظو

 اههدننک تباقر و اهتابر جورخ و دورو لرتنک -1

 نیمز ياهحالس لرتنک -2

 نیمز ینمیا و ینف تاروما ماجنا -3

 

 : ینویزیولت طبض و يرادرب ملیف لماوع
 ،نادرگراک لماش دارفا نیا .دنهدیم ماجنا ار ینویزیولت يزاسهمانرب و يرادرب ملیف هب طوبرم تاروما هک يدارفا

 .دنشابیم ... و تاکرادت ،رادرب ادص ،رادربملیف

 
: یمومع نیناوق  

 نیناوق شریذپ
.دشابیم اضعا هیلک بناج زا نیناوق شریذپ و قیقد هعلاطم هلزنم هب هقباسم رد تکرش و مانتبث  

 نیناوق زا یطخت
.دوشیم ) ادها زا لبق ( هقباسم هزیاج تشگزاب و همیرج ،فذح ثعاب میت ياضعا طسوت نیناوق زا یطخت  
 تافیرشت و اهلمعلا روتسد ،نیناوق تیاعر
 دننام یطابترا ياههار قیرط زا تافیرشت و اهيدنبنامز ،نیناوق هیلک نایرج رد دنراد هفیظو ناگدننک تباقر یمامت
 .دننک تیاعر ار اهنآ و دنریگ رارق تاقباسم تیاس

 اهناوخارف رد روضح
 .دننک تکرش دشابیم اهنآ تکراشم هب زاین هک ییاهدادیور و تامسارم هیلک رد دنافظوم ناگدننک تباقر

 هابتشا و اطخ رارکت
 .دوشیم دروخرب یطاخ میت اب نارواد و یضاق رظن اب میت دروخرب هب انب ،دهد ماجنا نیناوق قالخ يراک یمیت هچنانچ
 درف هک ياهمیت تسا نکمم یتح .دوش فذح میت لوا هعفد نامه رد ای و دوش هداد رکذت یطاخ میت هب تسا نکمم
 .دنوش فذح نارواد و یضاق رظن اب تسا وضع اهنآ رد یطاخ
  لمحت و لرتنک لباق ریغ راتفر
 دهاوخن لمحت لباق ناگدننکدیدزاب و اهمیت اضعا ،تاقباسم یمسر ماقم ره اب یکیزیف تنوشخ ،دیدهت ،تموصخ ،اوعد
 .دوشیم هقباسم زا ضرتعم درف ای میت يروف جارخا هب رجنم و دوب
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 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

 اضعا ای میت جارخا
 نکمم مورحم وضع ای میت .دنیامن كرت ار تاقباسم لحم دیاب دنوش جارخا تاقباسم زا یلیلد ره هب اضعا ای میت هچنانچ
 .دشابیم يرازگرب هتیمک هزاجا هب طونم هقباسم هب تشگزاب و ددرگ فذح تاقباسم زا تسا

 اهتابر ینمیا
 يزاس لاعف و يزادناهار ،يرادهگن و ریمعت ،لقن و لمح ،شیامزآ ،تخاس ،یحارط لوط رد دیاب ینمیا دراوم یمامت
 اب ناگدننکتکرش و ناگدننکدیدزاب یمومع ینمیا ظفح تهج تاقباسم يرازگرب هتیمک .دوش هتفرگ رظن رد اهتابر
 .دیامنیم دروخرب دننکیمن تیاعر ار ینمیا تاضحالم هک يدارفا و اهمیت

 بسانم ناکم رد تست و ریمعت
 يارب اهتابر تکرح و اهحالس تست تایلمع هک يوحن هب دنزادرپب دوخ تابر تست و ریمعت هب نما یناکم رد دیاب اهمیت
 و اهتابر تست يارب یبسانم ناکم هقباسم يرازگرب نلاس .دشاب هتشادن يرطخ هقباسم ناگدننکتکرش ریاس و میت دارفا
 .دشابیمن اهحالس

 اهمیت لیاسو و رازبا زا هدافتسا
 اضعا هدهع رب يرادهگن و تظافح تیلوئسم .دننزب تسد ابقر ریاس لیاسو و رازبا ،تابر هب هزاجا نودب درادن قح اهمیت
 .دشابیم

 هقباسم نامز زا نتشاد عالطا
 10 مومیزکام دناوتیم میت ندوبن هدامآ تروص رد .دنشاب هتشاد روضح یشکنزو يارب هدش مالعا نامز رد دیاب اهمیت
 هتیمک و بیقر میت تقفاوم تروص رد ،تشاد زاین يرتشیب نامز هب یمیت رگا .دوش رضاح یشکنزو لحم رد رترید هقیقد
 .دوشیم مالعا هدنزاب میت تروص نیا ریغ رد دش دهاوخ لقتنم رگید ینامز هب هقباسم ،يرازگرب

 تاقباسم يدنبنامز مالعا
 دنک رییغت تاقباسم يدنبنامز هچنانچ .دوشیم مالعا رتمک ای هتعاس 8 دودح ینامز ياههزاب یط تاقباسم يدنبنامز
 هداتفا قیوعت هب ياهيزاب يارب .دنوش رازگرب هدش مالعا نامز قبط اهيزاب رگید ات دنوشیمن رازگرب يزاب دنچ
 .دش دهاوخ مالعا دیدج يدنبنامز

 هقباسم ره نیب نامز
 نامز نیا دشاب هتشادن دوجو يرگید يزاب هک یطیارش رد .دوب دهاوخن تعاس کی زا رتمک میت کی هقباسم ره نیب نامز
 .دنک ادیپ شهاک تعاس مین هب تسا نکمم

 هقباسم ود نامز ضیوعت
 ،تاقباسم يدنبنامز مالعا زا سپ هک تسا ریذپ ناکما یتروص رد اهنت رگیدکی اب هقباسم ود نامز ییاجباج و ضیوعت
 يرازگرب هتیمک هب تاقباسم نامز ییاجباج تهج ار دوخ تیاضر دنراد تکرش هقباسم ود رد هک یمیت راهچ ناتسرپرس
 .دننک مالعا

 تاقباسم هجیتن دییات
  .دنسریم دییات هب و اضما میت تسرپرس طسوت تاقباسم هجیتن ياههگرب



Skill.ir-www.Robo  : تیاسبو
  

 2 هرامش نلاس نامرک ناتسا يا هفرح و ینف شزومآ لک هرادا – زرواشک هار هس – نامرک : سردآ 034-32127455 : هناخریبد سامت هرامش

 

   
 

8 
 

 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

: یصصخت نیناوق  

 هقباسم نیمز رد تابر روضح
 .دنشاب شوماخ و تکرح نودب صوصخم لحم رد دیاب اهتابر هیلک هقباسم عورش زا لبق

 هقیقد 3 : تابر يزاس هدامآ نامز

 هقیقد 5 : هقباسم نامز

  اهروتارپا
 اهروتارپا دادعت .دنریگ رارق اهروتارپا صوصخم لحم رد و دنیامن لرتنک ار اهتابر ای تابر دنناوتیم میت زا وضع نیدنچ

 .دیامن دودحم ار اهروتارپا دادعت تابر لرتنک يارب زاین هب هتسب دناوتیم رواد یلو درادن یتیدودحم

 اهروتارپا ناکم
 .دنرادن ار هقباسم نیمز هب دورو قح و دنریگب رارق صوصخم ناکم رد و تسیپ زا جراخ رد دیاب اهروتارپا

 توا میات
 و تابر اروف دیاب اهروتارپا توا میات نامز رد .دنک فقوتم ار هقباسم هقیقد 3 رثکادح طیارش هب هتسب دناوتیم رواد ره

 .دنیایب دورف دیاب هدنرپ ياهتابر و دننک شوماخ ار دوخ ياهحالس

 ندرک اطخ
 و دنیامن فقوتم ار هقباسم دنناوتیم دنوش هقباسم عورش رد میت ره طسوت نیناوق ضقن هجوتم تاضق ای نارواد هچنانچ

 هظحل رد یمیت هچنانچ .دننک لابند ددجم يزادناهار يارب ار نارواد تاروتسد و هدرک شوماخ ار دوختابر دیاب اهروتارپا

 .ددرگ مالعا هدنزاب تسا نکمم دیامن اطخ رابود زا شیب عورش

 عافد و هلمح طیارش
 .دنریگیمن زایتما فیرح نداد له و ندرک لقف ،ندرک تفیل ،نتخادنا ریگ اب اهتابر

 هب رداق مجاهم تابر رگا .دنوش ادج رگیدکی زا دیاب سپس دنراد ار تایلمع نیا ماجنا هزاجا هیناث 10 تدم هب اهتابر

 .دریگیم رارق راطخا و رکذت دروم نارواد طسوت درک يراددوخ نآ ماجنا زا و دوب راک نیا ماجنا

 30 ات ار نامز نیا نارواد دشاب هقباسم نیمز رد فیرح تابر نداد تکرح هب رداق تفیل ماگنه رد هدننک تفیل تابر رگا

 .دنهدیم شیازفا هیناث

 اهتابر ندرک ریگ
 فقوتم هقباسم دنامب یقاب تلاح نامه رد هیناث 30 تدم هب و دنک ریگ هقباسم نیمز هب لوا هیناث 60 رد تابر رگا -1

 .دوشیم هتفرگ رس زا ددجم يریگنامز اب و ددجم عورش روتسد اب هقباسم سپس .دوش دازآ هداتفا ریگ تابر ات دوشیم

 هدنزاب تروص نیا ریغ رد دیامن دازآ ار تابر هیناث 30 زا رتمک رد دیاب روتارپا دنک ریگ نیمز زا یتمسق هب تابر رگا -2

 .دوشیم مالعا
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 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

 .درک دهاوخ توا میات مالعا رواد دننک ریگ مه رد میت ود ياهتابر رگا -3

 .درک دهاوخن توا میات مالعا رواد دننک ریگ نیمز ای دوخ رد میت کی زا تابر ود رگا -4

 ییوگخساپ
 مالعا هدنزاب میت ،روتارپا نتشادن لرتنک تروص رد و تسا لاعف و لرتنک تحت شتابر هک دهد ناشن دیاب میت ره

 .دوشیم

 ییویدار لخادت
  .دوشیم مالعا هدنزاب داتفا راک زا لرتنک متسیس درکراک حیحص مدع ای و ییویدار لخادت تلع هب یمیت تابر رگا

 شتآ لرتنک مدع
 طیارش هب هتسب .دش دهاوخ فقوتم هقباسم دشابن تابر شتآ متسیس ندرک شوماخ و لرتنک هب رداق يروتارپا هچنانچ

 .دوش مالعا هدنرب فیرح میت ای و دوش تسیر هقباسم تسا نکمم

 تابر نتفرگ شتآ
 تاکرادت میت .دش دهاوخن فقوتم هقباسم ،رواد طسوت تابر توا كان مالعا ات دش يزوسشتآ راچد یمیت تابر هچنانچ

 ای شتآ ندرک شوماخ هب تبسن يدهعت چیه يرازگرب هتیمک .دنیامنیم شوماخ ار تابر ندوب نما تروص رد نیمز

 .دهدیمن ار نیمز هب دورو تهج رازفا هب نداد هزاجا
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 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

: هقباسم هدنرب نییعت  

 نیناوق ضقن
 لوبق ار هدننکرازگرب نیلوئسم و تاماقم یبتک و یهافش تاروتسد و نیمارف ،هقباسم نیناوق یمامت دیاب ناگدننکتباقر
 .دش دهاوخ مالعا هدنزاب دنک ضقن ار نیناوق هک یمیت .دننک

 يریگرد و یکیزیف سامت مدع
 همادا تروص رد و رکذت وا هب ادتبا ،دننکیم بانتجا فیرح تابر هب هلمح زا ادمع يروتارپا هک دنک ساسحا رواد رگا
 .دوشیم مالعا هدنزاب

 ندش بارخ و ییاناوت مدع
 هک داد دهاوخ هزاجا )دوشیم مالعا سوکعم شرامش تروص هب رخآ هیناث 10( هیناث 30 رواد ،دتفیب راک زا یتابر هچنانچ
 ای لرتنک هب قفوم روتارپا ،سوکعم شرامش مامتا زا دعب رگا .تسا لاعف و دنکیم تکرح شتابر هک دهد ناشن روتارپا
 رواد هدهع رب تابر لرتنک مدع ای تکرح صیخشت انمض .دش دهاوخ مالعا هدنزاب ،دشن تابر تیلاعف نداد ناشن
 .دشابیم

 یشخب دنچ ياهتابر ندش بارخ و ییاناوت مدع
 .دشابن تکرح هب رداق اهنآ نزو زا دصرد 60 زا شیب هک دش دنهاوخ یقلت بارخ ینامز یشخبدنچ ياهتابر

 هدنرپ ياهتابر
 .دنیامن زاورپ ای و تکرح هقباسم نیمز لوط رد دنناوتن هک دش دنهاوخ مالعا بارخ ینامز هدنرپ ياهتابر

 تابر دنچ ندش بارخ و ییاناوت مدع
 دروم رد میمصت .دشاب هداتفا راک زا رترید هک دش دهاوخ هدنرب یتابر ،نامزمه روط هب هن یلو داتفا راک زا تابر ود رگا
 .تفرگ دهاوخ تروص هقباسم ملیف ینیبزاب زا سپ تاضق و يرواد رداک طسوت هداتفا راک زا رترید تابر مادک هکنیا

  نامزمه یبارخ
 .دشابیم ریز ياهشور زا یکی تروص هب هدنرب نییعت تروص نیا رد دنتفویب راک زا نامزمه روط هب اهتابر رگا

 .دش دهاوخ هتفرگ رظن رد ددجم هقباسم کی ،دشاب هقیقد 3 مامتا زا لبق نامزمه یبارخ رگا -1

 .تسا هدنرب میت مادک دنریگیم میمصت نایضاق ،دشاب هقباسم عورش زا هقیقد 3 زا دعب لمع نیا رگا -2
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 اه تابر دربن ینویزیولت تاقباسم

  نامرک کیتابر یللملا نیب تاقباسم هناخریبد

: هقباسم هدنرب مالعا ياهرایعم  

 )زایتما 5( توا كان
 .دزادنایب راک زا ار فیرح تابر دناوتب هک یتابر

 )زایتما 2( هلمح
 ياهظفاحم و هرز هب هبرض .دریگیم رارق یبایزرا دروم هلمح یشخبرثا و تدش ،دادعت ساسا رب تابر کی هلمح و مجاهت
 .درادن يزایتما چیه حالس نودب هلمح نینچمه و دوشیمن بوسحم هلمح فیرح تابر

 )زایتما 1( لرتنک
 .دشاب روتارپا لرتنک تحت تابر يازجا مامت و دنک تکرح یتحار هب دیاب تابر

 )زایتما 1( يژتارتسا نتشاد
 دوخ فعض طاقن ندناشوپ يارب یصاخ یعافد حرط ای و نیعم هشقن ياراد فیرح تابر هب بیسآ و هبرض يارب هک یتابر
 .دراد

 تازایتما هبساحم هوحن
 ود ره هک دننک صخشم تاضق رگا .دننکیم ظاحل میت ره يارب ار هطوبرم زایتما تاضق قوف ياهرایعم زا کی ره يارب
 بسک يرتشیب زایتما هک تسا هدنرب یتابر و دوشیم هداد تابر ود ره هب هلمح زایتما ود دناهتشاد یناسکی هلمح تابر
 .تسا هدنرب دشاب رتکچوک دعب و رتکبس لوا هلحرم رد هک یتابر دندش يواسم تازایتما هچنانچ .دشاب هدرک

  یهاوخرظن دیدجت و ضارتعا
 زا لبق میت تسرپرس طسوت طقف ار دوخ یبتک ضارتعا دیاب دشاب هتشاد ضارتعا يرواد هوحن و دنور هب یمیت هچنانچ
 هتیمک و تاضق ،نارواد ییاهن مکح هب دنرادن قح اهمیت .دیامن هیارا تاضق هب ییاهن مکح و تاضق هجیتن مالعا
  .دنیامن ضارتعا گیل يرازگرب

 هدشن ینیبشیپ دراوم
 .دشابیم يرازگرب هتیمک اب هدشن ینیبشیپ دراوم هیلک رد يریگمیمصت

 

 مهم
 .دوشیم تابر فذح ثعاب هقباسم نیمز هب يدمع ندناسر تراسخ

 .دشابیمن یناوخرظن دیدجت لباق ییاهن مکح
 

 دیشاب قفوم

 تاقباسم يرازگرب هتیمک    


