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یرببجا مئبمض ندَسفا -6

بٍتضُیپ تبث ًمکد ندرشف -7

ذییبت َ تبػالطا یىیبزبب-8

يسیوبکم يربمش تفبیرد َ ًىیسٌ تخادرپ-9

 تضاُخرد هتفرگ رارق

 شبىشربک لببتربکرد

 َ کراذم یضررب 

تضاُخرد

 يربمش َ سمر تفبیرد َ یرُضح ًؼجارم

)یکیسیف یبٌ يذوَرپ یارب( ًمبوربٍظا

 ذوا يذش تبث یتورتىیا ًک ییبٌ ًمبوربٍظا

ذوراد سمر َ ًمبوربٍظا يربمش

صقو غفر ؽالبا میظىت
 لببتربک رد هتقرگ رارقدراد صقو

صیئر/نَبؼم

صیئر/نَبؼم رظو
حالصا تٍج تشگرب

 ،صقو غفر ًیغالبا رَذص

کیتبمُتا ترُصب

شبىشربک رظو ذییبت

 غفر ًیغالبا یوآ هتفرگ رارق

 شخب رد صقو ًمبوربٍظا یریگیپ

يذوَرپ ًصالخ َ  کمبیپ لبضرا َ

 کی زا ذؼب یضبقتم یارب لیمیا َ

زَر

یضبقتم طضُت تیبض ًب دَرَ-1

صقو غفر ًىیسگ : تضاُخرد تبث / -2

:تضاُخرد عُضُم-3

)تارییغت( صقو غفر تضاُخرد

تضاُخرد هتم رد يذش ًتضاُخ دراُم پیبت-4

تبث ًمادا ًمکد ندرشف-5

مزال مئبمض ندَسفا -6

بٍتضُیپ تبث ًمکد ندرشف -7

ذییبت َ تبػالطا یىیبزبب-8

 بی )يسیوبکم يربمش تفبیرد َ ًىیسٌ تخادرپ(-9

 ًىیسٌ ًکىیا ًب ًتطب )يسیوبکم يربمش تفبیرد(

ریخ بی دراد

دراذو صقو

يذوَرپ رد یوبشو رییغت لبمػا

شبىشربک طضُت ذییبت َ

 لببتربک رد هتفرگ رارق

صیئر/نَبؼم

صیئر/نَبؼم رظو

ذییبت

 شخب رد شبىشربک خضبپ یوآ هتفرگ رارق

يذوَرپ ًصالخ َ ًمبوربٍظا یریگیپ

 ،یوُوبق يذىیبمو بی کلبم یکیسیف رُضح

 ًک یکراذم لصا ربارب یپک لیُحت تٍج

 هیىچمٌَ يدُمو لبضرا تورتىیا قیرط زا

 رٍظ تٍج ًمبىیٌاُگ لصا لیُحت

یطیُو

یطیُو رتفد َ ًمبىیٌاُگ یطیُو رٍظ  

 َ رٍم َ يرادا رد ًطُبرم لُئطم طضُت

نَبؼم/صیئر ءبضما

یناشن رییغت تساوخرد

کلام تامادقا       :  یبآ گنر
کلام طسوت هدهاشم      :   درز گنر
کلام یکیسیف روضح : یجنران گنر
هرادا تامادقا     : دیفس گنر 

 شبىشربک لببتربک رد هتفرگرارق-

 عالطا تٍج

 نبمز هیىچمٌ َ ربک مبمتا مالػا-

 شبىشربک طضُت عُجر ةببرا رُضح

شخب رد ًک  َ ًمبوربٍظا یریگیپ

تضا تیَر لببق يذوَرپ ًصالخ 

حالصا تٍج تشگرب
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