
یلاعت همسب                               شرورپ و شزومآ شنیزگ يزکرم تأیه

....................................شنیزگ هتسه

1399 )28 هدام( ینامیپ مادختسا نومزآ نابلطواد يدرف تاعالطا مرف      دییامن لیمکت یبآ راکدوخ اب اناوخ و قیقد روط هبً افطل

هدش هتساوخ دراوم یمامت موش یم دهعتم ،یسررب و قیقحت ماجنا هب شنیزگ زاین و ترورض هب هجوت اب                             بناجنیا

 زارحا روظنم هب مزال ياه یسررب نآ زا هدافتسا اب ات مسیونب اناوخ و لماکروط هب دنتسم كرادم هئارا اب موزل تروص رد و هناقداص ار همانشسرپرد 

    .دیامن ذاختا ار مزال میمصت طباوض قباطم دناوت یم شنیزگ ،حیحص ریغ تاعالطا هئارا تروص رد اذل .دریگ ماجنا تیحالص

: خیرات /ءاضما

  : یبلطواد هرامش                            : نومزآ هدنورپ هرامش

: ناتسرهش:دیسیونب ار دوخ مئاد تماقا لحم   

دیسیونن يزیچ تمسق نیا رددیسیونن يزیچ تمسق نیا رد

 : ناتسا

هیمهس عون                                                  یباختنا لحم لغش           

.دینک يراذگ تمالع) - ( هریت طخ اب ار یلاخ ياهاج روحم ره رد هدش هتساوخ تاعالطا طابترا مدع تروص ردً افطل : رکذت

)یمقر هد( یلم دک

: تیسنج: مان

 درم           نز : یگداوناخ مان

بهذمنیدتیعباتتیلمراعتسم مانیلبق یگداوناخ ماندلوت لحمدلوت خیراترودص لحمهمانسانش هرامش

....................... تیفاعم عون     لومشم     فاعم    : هفیظو ماظن تیعضو

 : تمدخ لحم یناشن و دحاو  .................لاسات ....................لاسزا  يزابرس تمدخ ماجنا

  هکراتم    لهاتم   درجم : لهات تیعضو

............. نادنزرف دادعت رسمه توف             

: راک لحم نفلت و یناشن                     : تالیصحت                       : لغش                                             : ردپِ یگداوناخ مان و مان

     : راک لحم نفلت و یناشن                     : تالیصحت                       : لغش                                            : ردام یگداوناخ مان و مان

     : راک لحم نفلت و یناشن                     : تالیصحت                     : لغش                               : بلطواد رسمه یگداوناخ مان و مان

یلیصحت هتشریلیصحت كردم
 لاس

یلیصحت

 هاگشناد/ هقطنم

شرورپ و شزومآ
لیصحت لحم مان

 لیصحت لحم یناشن

دوش جرد اناوخو قیقد روط هب
نفلت

ملپید

یهاگشناد شیپ

هزوح1 حطس/ ملپید قوف

هزوح2 حطس/ سناسیل

 سناسیل قوف

 یصصخت يارتکد

.دییامرف همیمض ار مزال كرادم ماقم بسک تروص رد *

راک لحم ای هرادا مان
 و راک عون

تمس

 خیرات

عورش

 خیرات

همتاخ
راک لحم نفلت و یناشنناتسرهش /ناتسالغشرییغت تلع

یلعف

یلبق

.دینک لماک ار ریز لودج دیراد یطابضنا هتیمک و يرادا تافلخت هب یگدیسر ياه تأیه رد تیموکحم دشاب هتشاد ییاضق عجارم رد يرفیک ای یسایس تیموکحم ای تشادزاب هقباس امش کی هجرد ناگتسب ای دوخ هچنانچ

تیموکحم نازیم و عونتیموکحم خیراتتیموکحم تلعيأر هدننکرداص عجرمیگداوناخ مان و مان

دینک لماک ار ریز لودج دیا هدرک یط ار شنیزگ لحارم یتلود ياه هاگتسد رد نونکات هچنانچ

دیسیونب ار تلع شریذپ مدع تروصردشنیزگ هجیتنمان تبث خیراتناتساشنیزگ هتسه مانهاگتسد مان

                                                        طبار نفلت                                                          هارمه نفلت                               هرامش شیپ                                                       تباث نفلت  : يرورض سامت هرامش

)دشاب هتشاد یسرتسد امش هب هک يدرف(

، یگنهرف،یملع ،ینآرق هتشر مان

... و یشزرو 

يرازگرب حطس

)یللملا نیب ای روشک ،ناتسا ،ناتسرهش(
ماقم بسک لاسهدننک رازگرب هاگتسدهدش بسک ماقم

  لحم

  سکع قاصلا

  هدش یسیون تشپ

:یعرف:یلصا



 يزابرس تمدخ   بلطواد تروص هب             هام ......... : ههبجردروضح تدم

......... تراسا تدم  هدازآ.......... يزابناج دصرد زابناج

................رگراثیا اب تبسن                 ............. يرگراثیا عون     نارگراثیا هداوناخ

.دییامرف همیمض ار مزال كرادم يرگراثیا قباوس نتشاد تروص رد *

 .ددرگ همیمض كرادم تیوضع و يراکمه تروص رد .دیسیونب ریز لودج رد ار دوخ)...و هعفنملا ماعروما ،جیسب ، یتلود ناگرا ای یبالقنا ياهداهن( یعامتجا ،یسایس ياه تیلاعف قباوس *

فیدر
 داهن مان

یتلود ناگرا ای
لوئسم مانخیراتاتخیراتزايراکمه عون

 تلع

تیلاعف كرت
تیلاعف لحم نفلت و یناشن

 امش یمیمص ناتسود و نیرشاعم زا -1  : دیاب دارفا نیا .دوش هعجارم نانآ هب موزل تروص رد ات دیسیونب ریز لودج رد ار دوخ تنوکس و راک،لیصحت لحم زايدارفا تاصخشم

 امش  اب  تالیصحت و تیسنج ،ینس رظن زا رودقملا یتح -4.دنشاب نیدتم دارفا زا و تنوکس لحم زا رفن 2ً امتح -3 .دنشاب امش ياه يا هرود  مه زا لیصحت لحم رد -2   .دنشاب

. دنشابن امش کی هجرد نادنواشیوخزا -5.دنشاب هتشاد تیخنس

نفلت هرامش و قیقد یناشنییانشآ لحمییانشآ تدملغشیگداوناخ مانمانفیدر

:دیسیونب ریز لودج رد ریخا لاس جنپ رد ار دوخ تنوکس لحم قیقد یناشن

یتسپدکلماک یناشنرهشناتسا
)یمقر هد(

تماقا ياه لاس
نفلت

تنوکس هوحن

يدرجملاس اتلاس زا
 اب

هداوناخ

یلعف

یلبق

یلبق

لامش) دوش هتشون یلصا نابایخ( یلبق تنوکس لحم نیرخآ یناشن یکورک لامش) دوش هتشون یلصا نابایخ( یلعف تنوکس لحم یناشن یکورک

 :دیسیونب ریز رداکرد رصتخم روط هب ... و یگنهرف ،یعامتجا ،یگداوناخ ياه هنیمز رد ار دوخ همانیگدنز تسا دنمشهاوخ

: بلطواد ءاضما                 : لیمکت خیرات             . دشاب یم  1399 لاس)28 هدام( ینامیپ مادختسا نومزآ بلطواد، .……………بناجنیا دییأت دروم مرف نیا رد تاجردنم هیلک تحص

ترفاسم عون

)...و حیرفت ،ترایز ،تیرومأم(
روشک مان

تماقا تدم

خیرات اتخیرات زا


