
نابطاخم زكرمتم يسيونمان و يئاسانش همانشسرپ

سكعيقيقح يامرفراكيعبت هدش هميبيلصا هدش هميب: بطاخم عون

يتيوه تاعالطا
:يگداوناخ مان:مان

:بهذم:نيديناريا ريغيناريا:تيلم:ردپ مان

: لهات تيعضو: تبسندرمنز: تيسنج

:همانرذگ /همانسانش هرامش:يلم هرامش

تيعضو: همانسانش لايرسو يرس :دلوت خيرات
ماظن
: هفيظو

تمدخ ماجنا

تمدخ ماجنا مدع
فاعم

:ينوخ هورگ:رودص شخب :رودص لحم :دلوت لحم رهش:دلوت لحم روشك

تنوكس لحم يناشن

: تنوكس عورش خيرات: يتسپ دك:رهش :ناتسا

: يناشن

: يكينورتكلا يناشن: هارمه نفلت هرامش: تباث نفلت هرامش: رهش دك

يليصحت تاعالطا

 :يليصحت هتشر:كردم ذخا لاس: يليصحت عطقم نيرخآ

بطاخم نايانشآ تاعالطا

بطاخم يكناب تاعالطا

: تباث نفلت: يلم هرامش: يگداوناخ مان: مان

: يناشن: هميب هرامش: هارمه نفلت
: لوا يانشآ

: مود يانشآ
: تباث نفلت

: يناشن

: يلم هرامش : يگداوناخ مان

: هميب هرامش : هارمه نفلت

: مان

: باسح حاتتفا خيرات

: كناب مان

: باسح عون: باسح هرامش

: هبعش دك : هبعش مان

لاس هام زور

ـــــــ



امرفراك هيديئات

يجراخ يلصا بطاخم لاغتشا هناورپ تاعالطا

دوش ليمكت امرفراك طسوت تمسق نيا

: هدش هميب مادختسا خيرات

: امرفراك مان

: هاگراك مان

: هاگراك يناشن

: لغش

: امرفراك يلم هرامش

: هاگراك هرامش

: مادختسا زا لبق تانياعم

: امرفراك يقوقح هسانش

: هاگراك نفلت

درادندراد

: هاگراك رهم جرد لحم: امرفراك ءاضما لحم

صاخ يراميب تاعالطا

: هرود همتاخ: هرود عورش: زوجم خيرات: زوجم هرامش

دوخ هتشذگ يا هميب تاعالطا صوصخ رد بطاخم تاراهظا

: صاخ يراميب عورش خيراتيويلكيليفومهيمسالات: صاخ يراميب عون

بطاخم هيديئات

بطاخم عونفيدر
يعبت/يلصا

هميب هرامش
هاگراك دكهاگراك مانيلصا بطاخم

طابترا هرود
خيرات اتخيرات زا

ناتساهبعشلغش

1

2

3

4

5

-

دوش ليمكت هبعش طسوت تمسق نيا

يدارفنا ياهباسح و يسيونمان لوئسم هيديئات و بطاخم يا هميب تاعالطا

جرد لحم
تشگنا رثا

ءاضما لحم

ءاضما و رهم

يدارفنا ياهباسح و يسيونمان لوئسم

يسررب همانشسرپ نيا رد جردنم تاعالطا هب هجوت اب                                  مناخ /ياقآ يسيون مان تساوخرد
. دش هداد صيصخت هدربمان هب ريز يع امتجا نيمات هرامش13      /        /         خيرات  رد و

دادرارقدقعيسرزابامرفراك: يياسانش هوحن

هدنامزابيلصا هدش هميب ششوپ تحتتامدخ هدننك تفايردزادرپ هميب: طابترا عون

: تمدخ / هميب شيارگ: تمدخ عون: هميب عون

 هرامش تفايردو يسيون مان تساوخرد نمضو هدومن هعجارم                                هبعش
. ميامن يم دييات ار قوف تاعالطا تحص  ، يعامتجا نيمات

 نايچنامسير دمحا

نارهت يارآ نتم تكرش

ورين هاگشهوژپ - نامداد ديهش راولب ياهتنا - برغ كرهش

هببناجنيا 13      خيرات رد    /     /


