
  
 

 
    
 

 
 

                  
       

 
                         

                         
           

 
                      

                       
  

 
  

  
 

                   

    

     
 

     
    

          
         
                     

             
 

    
       

   
      
       
        
    
       

 
     

 
 

                                                                              
 

                                                                                               

 

 FARSI 

یتناک سکفریف رد یسنج رازآ ھب طوبرم سورد
 کتشر عنم ستواخدر مفر

 ششم ھیاپ

 ،دکنی عمن دوشیمهددا شزومآھرسدمنراوامش ھلوسیبھکیسجن رزاآھبطوربمسردودردتکرشزا را نادتزنرفدایلیمرگا
 .یدھل دیوحت ودخ ندزرر فواشمھبسالکعورشزالبا قت و یدنکلیکمتارمفر ینا فاطل

ھک ینازومآشناد دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل .دوش یم لاسرا امش یبرا ھسدرم فرط از مایپ /ھمان کی یقطر زا امش دنزفر ھسدرم در سودر خیرات
یممصت زالبق دنناوت یم نیدلاو .دش دھناخو عنم شمش عطقم ھب طوبرم سرد ود زاکیاتموتاروطب دناهدش عنم هرواشم سیورس زاونکنا ھم

 د.یریگب سامت دوخ دنزرھ فسردم )یاھ(رواشم اب سورد رورم تساودرخ هونح زا عالطا یبراًافلط .دننک رورم را سورد نیا ،ییرگ

 یناعم و فیارعت ،ھسدرم ھب شگزار دنور اب دنتسھ فظوم ناشندانرزف و دوخ ،دننک عنم سودر نیا از را ناشندانزفر ناتسرپسر و نیدالو گرا
 ،تاس هدش فیعرتزومآشناد یاھتیلسؤم و قوقح ھمان نییآ رد ،2601 ترقرام ساسا رب ھک هدیدنسپ یاھارتفر و ،تاالحطصا و تراابع

.دننک انشآ

 سرد ود رد تکرش زا ار ناتدنزرف دیھاوخب ھکنآرگم دینادرگرب ھسردم ھب ار مرف نیا دیتسین روبجم امش:دینک ھجوتًافطل
 دینک عنم مشش ھیاپ هژیو یسنج رازآ ھب طوبمر

 زموآشنادمان

 ھرسدمراومش ھرسدم

 :هورد ینا بریورمر

 1 تمقس ،ینسجرازآ
 :دزوآم یمزوآم نشاد
.دشاب یناوھش و دنیاشواخن ھک یراتفر ھر ینعی یسنج آزار ●
.دشاب یکینوترکال ای و ،یبتک ،یمسج ،یھافش دناوت یم یسنج آزار ●
ھنکالیلدب ندزب مھدصیکس بھ کھ دوش تھفگیفحر یا یرکا کھتساینعمنیاھبتیسنج بری تبمیسنج ازار ● رتخد ای رسپ کی ناونع ھب اھآن ن
 .دننک یمن راتفر یا دنشوپ یمنسابلدیدار ارتظناامش ھک رونطآ

 2 تمقس ،ینسجرازآ
 :دزموآیمتاعضومو یناهرابرد انزمواشناد
 IX لتایت ●
 قھعاشم لباقم در یسنج ازار ●
دیھد شگزار را یسنج ازار دیناوت یم روچط ●
دناھتفرگ قرار یسنج رزاآ فھدھک یداراف زا تیامح ●
 یسنج آزار یاھ دمایپ ●
دتفایم اقفتا یسنج رآزا ھک ینامزھسردم یاھیتلوئسم ●

 د.نک کترش مشش ھیاپ هژیو یسنج رازآ ھب طوبرم سرد ود رد مدنزرف مھاوخ یمن نم

 یختار تانسپرسر /یندلاوءضاما

 نفلت لمیای سردا
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