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 نایرج بیترت کی لداعم یلاصتا دادیور
.تسا
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نایرجبیترت

 یارجا بیترت هدنهد ناشن
.تسا اه تیلاعف

طورشمنایرج

  نیعت هک تسا یطرش یاراد
تسا نایرج تهج هدننک

ضرفشیپنایرج

 طیارش هک دش دهاوخ یط یتقو
دوشن ققحم رگید

 

 هفیظو
 شیامن        دامن اب هک یماگنهو دوش ماجنا دیاب هک تسا راک دحاو کی هفیظو
 هنیهب دناوت یم هک یتیلاعف ینعی.تسا دنیارفریز کی رگناشن تسا هدش هداد
.دوش

 نکمم و دنا هتسباو مه هب اقطنم هک تسا یاهتیلاعف زا یاهعومجمشنکارت
.دننک تیعبت لقتسم شنکارت لکتورپ کی زا تسا

دنیارفریز
 یدادیور 

یناوخارف تیلاعف 
 دشاب یم لابولگ دنیارف ای تیلاعف کی یارب یا هناشن یناوخارفتیلاعف
 شیامن      دامن اب و تسا هدش هدافتسا هرابود دوجوم دنیارف رد هک
دوش یم هداد

فیاظوعونا
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هقلح رگناشن
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یناربج رگناشن

 یاهعومجم لاسرا و تفایرد هدننک نایبطابترا
 یتقو .دشابیم هتسویپ مه هب اقطنم یاهماغیپ زا
 ریز کی دشاب هدش هداد ناشن    دامن اب هک
 یبیکرت یطابترا رصنع کی یانعم هب طابترا
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.دنک یم لصتم مه هب ار

ارگمههزاورد
 هب هخاش دنچ ای کی یزاسادج نامزرد

 یمامت و دنوش یم زاغآ نامزمه تروص
 ندش هداد دنویپ زا لبق دیاب لاعف یاه هخاش
.دنسرب نایاپ هب

یبیکرتهازورد
 یاه هخاش یاهراتفر ای یبیکرت یاهدنویپ
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.دنتسین
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 هداد
یجورخ

هداد هرابنا

 تسا دنیارف رد تاعالطا نایرج هدنهد ناشنهدادیوگلاکی
.اه همان ای ،لیمیا ،راک و بسک دانسا دننام
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 یعون .تسا دنیارف لک یارب یجراخ یا هداد یدورو هداد کی
.دشاب یم یدورو رییغتم
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بهدننکتکرش

 هفیظو
یگنهامه

فلا هدننک تکرش
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فلا هدننک تکرش
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رگزاغآ مایپ

خساپ مایپ 

 هفیظو
یگنهامه

ب هدننک تکرش

فلا هدننک تکرش

 لاسرا اه هخاش زا یکی هب اقیقد ار یراک دنیارف نایرج یزاسادج نامز رد
 هخاش زا یکی ات دنام یم رظتنم دنیارف نایرج نداد دنویپ نامز رد و دنک یم
دسرب مامتا هب دنیارف یاه

یراصحناهازورد

 هب نایرج .دشاب یم هفیظو کی تفایرد ای دادیور کی تفایرد زا لبق هشیمه
.دوش یم تیاده دتفیب قافتا لوا هک یدادیور ای هفیظو کی تمس

یدادیورهزاورد

 نداد دنویپ نامزرد و دنک یم زاغآ نامزمه ار یجورخ یاه نایرج یمامت
 نایرج ات دسرب نایاپ هب اه هخاش یمامت راک دنام یم رظتم فلتخم یاه هخاش
.دیامن زاغآ ار یجورخ

یزاومهزاورد

 ریز ای طابترا یارب یبلاق طابتراناوخارف
 هداد ناشن     دامن اب هک دشاب یم لابولگ طابترا
.دوش یم

یگنهامهریز

فلا هدننک تکرش

پ هدننک تکرش
ب هدننک تکرش

 یناوخارف  
یگنهامه

 

فلا هدننک تکرش

ب هدننک تکرش

 یارب یبلاق یگنهامه یناوخارف
 تسا یگنهامه ریز ای  یگنهامه هفیظو
 هدش فیرعت لابولگ تروص هب هک
 اب یگنهامه ریز کی یناوخارف.تسا
.دوش یم هداد ناشن       دامن

 هداد
یدورو

 رتماراپ یعون .تسا دنیارف لک یا هداد هجیتن یجورخهداد کی
.یجورخ

 ،اه تیلاعف هب هدادرصانع طابترا یارب هدادطابترا کی
.دوش یم هدافتسا لابولگ فیاظو و اهدنیآرف

 زا یا هعومجم رگناشن
 عون مه ناگدننک تکرش
.دشاب یم

مایپ

 نداد ناشن یارب یدامن
 اهنت هک تسا مایپ یاوتحم
 یاه هفیظو هب دناوت یم
.دوش تسویپ یگنهامه
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