
 

 

 ؟تسیچ تخس یاهتراهم
  تخس یاهتراهم فیرعت
 لماش اهنآ .تسا مزال راک کی یارب هک تسا ییاهتراهم هعومجم زا یشخب تخس یاهتراهم
 .دنتسه درف کی طسوت راک زیمآ تیقفوم ماحنا یارب مزال یاهصصخت
 .دنوشیم رکذ لغش حرش و مادختسا یاهیهگآ رد ًالومعم و دنتسه لغش صتخم اهنآ

 یاههرود ،هاگشناد هلمج زا ،یمسر شزومآ و یشزومآ یاههمانرب قیرط زا تخس یاهتراهم
 و همانیهاوگ رودص یاههمانرب و نیالنآ یاههرود ،تدم هاتوک یشزومآ یاهسالک ،یزومآراک
 .دیآیم تسد هب راک لحم یاهشزومآ نینچمه
 تخس یاهتراهم عاونا

 .تسا راک کی رد تیقفوم یارب زاین دروم صاخ یاهییاناوت و شناد لماش تخس یاهتراهم
 .دنوش یریگ هزادنا و یبایزرا ،فیرعت دنناوتیم و دنوشیم هتخومآ اهتراهم عون نیا
 هدافتسا مادختسا یارب نابلطواد هسیاقم یارب هبحاصم و مادختسا ماگنه رد ًالومعم اهنآ

 .دنوشیم
 ات دننک شیامزآ ار ادیدناک تخس یاهتراهم تسا نکمم یتح نایامرفراک ،عیانص یخرب رد
 .ریخ ای دنهد ماحنا دنکیم اعدا هموزر هک ار یراک دنناوتیمً اعقاو اهنآ ایآ هک دنوش نئمطم
 امش تخس تراهم تسا نکمم ،دیتسه لاقتنا ای اقترا یارب رگا ،دیروآ تسدب ار دوخ لغش رگا

 .دوش یبایزرا هرابود

 
 دنهاوخیم نایامرفراک هک یرترب یاهتراهم
 هک ،داد شرازگ دنراد ٠٢٠٢ لاس رد ار اضاقت نیرتشیب هک یتخس یاهتراهم دروم رد نیدکنیل
 :زا دنترابع
 یلیلحت لالدتسا •
 یعونصم شوه •
 راک و بسک لیلحت •



 

 

 هتسباو یبایرازاب •
 ملیف دیلوت •
 ...و •

 
 تخس یاهتراهم زا ییاههنومن
 :تسا فلتخم لغاشم یارب زاین دروم تخس یاهتراهم زا ییاههنومن ریز دراوم

 یرادباسح )١
 یرادا )٢
 لیلحت و هیزجت )٣
 یسرباسح )٤
 یزاسوردوخ یروانف )٥
 یکناب تایلمع )٦
 یرادرتفد )٧
 یدنب هجدوب )٨
 یراحن )٩

 زاس و تخاس )١٠
 هداد هاگیاپ تیریدم )١١
 یسدنهم )١٢
 یلام )١٣
 رازفا تخس )١٤
 یتشادهب یاه تبقارم )١٥
 تپیرکسا اواج )١٦
 نوتیاپ یسیون همانرب)١٧
 هژورپ تیریدم)١٨



 

 

 مرن یاهتراهم عاونا
 نیب یرو هرهب و تالماعت رب هک تسا یتیصخش یاه یگژیو و اه یگژیو مرن تراهم ، سکعرب
 رد تخس یاهتراهم هزادنا نامه هب اما ، دنتسه توافتم هک یلاح رد .دراذگ یم ریثأت یدرف
 .دنتسه مهم راک یورین
 :تسا هدرک یبایزرا راک لحم رد شزرا نیرتشیب ناونع هب ار ریز تراهم جنپ نیدکنیل
 تیقالخ )١
 عانقا )٢
 یراکمه )٣
 یریذپ قیبطت )٤
 یناجیه شوه )٥
 یبیکرت یاهتراهم
 .دنوشیم دنمشزرا یاهدنیازف روط هب یبیکرت تراهم اب نابلطواد ،راک لحم لماکت اب
 دارفا نیا اریز دننک یم وجتسج ار نایضاقتم مرن و تخس یاهتراهم زا یبیکرت اب نایامرفراک
 و دنشاب هتشاد یدایز شزرا نامزاس یارب دزاسیم رداق ار اهنآ هک دنراد ار ییریذپ فاطعنا
 .دننک داجیا ار یدیفم تارییغت
 راک لحم رد تراهم تیمها

 نایامرفراک هک رترب یاهتراهم و تسا مهم راک طیحم رد مرن یاهتراهم و تخس یاهتراهم
 .دراد یگتسب صاخ تیعقوم کی یارب امرفراک هتساوخ هب ،دنتسه نآ لابند هب
 ًالومعم ار تخس یاهتراهم هک تسا نیا مرن یاهتراهم و تخس یاهتراهم نیب یلصا توافت
 .داد شزومآ صخشم لحارم یرس کی رد ناوتیم
 شزومآ زا هک دراد یرت ناسآ دنیآرف یسک هب یسیوندک شزومآ ،ریدم ای یبرم کی هاگدید زا

 .تسا یرتشم اب رثوم طابترا یرارقرب و نداد شوگ یارب یو نداد
 یلدمه و یناجیه شوه لماش نیا و تخومآ یریگدای قیرط زا ناوت یمن ار مرن یاهتراهم
 .دوش رت هدیچیپ اهنآ لاقتنا دوشیم ثعاب هک ،تسا

 رخآ نخس
 .دنتسه مهم یلغش یگدامآ یارب تراهم ود ره هک تسا نیا یلصا هتکن

 رد ،دیهد ماحنا یبوخ هب ار دوخ راک یعقاو یایند رد دیناوتیم ،دیتشاد ار ودره هک یماگنه
 یماگنه هک دشاب یروط و دینکیم تبحص یزیچ هچ هرابرد هک دینادب تسا یرورض هک ییاج
 .دننک کرد ار امش یبوخ هب نارگید ،دینکیم تبحص هک


