


هنورکف یشزومآ یمرگ)سمرفتلپ
تیعقاو هب ایور لیدبت ویزاسدنمناوت درکیور اب



؟دتفا یم یت>افتا هچهنورکف رد
یصاصتخا نBیالن@زاسباتک1.

کسورع هب یشاقن لیدبت2.

ناوجون و کدوکنBیفلؤم هOشورف3.

یعونصم شوه4.

 ناكدوک تیعقاو هب ایور لیدبت

)یهجو ود تیقالخ(



نارQیا ردزاسباتکتیاسبو اهنت و نQیلواهنورکف



؟تسا مهم ام یاهراك ارچ



؟تسه یaیاهزQیچ هچ باتک هزوح رد ام تامدخ :لوا شخب
یزاسباتکیاه هرود1.

یزاسباتک ىكیزBیف یاهBباتک هراونشج2.

)کچوک فلؤم(یزاسباتک نBیالن@ هراونشج3.

)باتک هرایس(اه هچب باتک هOشورف4.



؟تسیچ باتک
تسین فده و تسا رازبا باتک1.

تسا هجیتن زارت مهم دنیآرف2.

ینامرد /یزومآ درواتسد3.



...یزاسباتکیاه هرود .۱
زاسب باتک و نک یزاب1.

)شزومآ رد یnیارگدرف(هنlدنچیاه شوه ساسارب اوتحم2.

pدنزیاه تراهم دشر و هعسوت3.

... شاب تدوخ .تسین مهم ... ویسیون ناتساد ،شرOن4.



اه هرود یaیارجا– یملع هناوتشپ۱.۱
داشرا ترازو زا زوجم اب باتک ناونع۳ فیلأت و شرOن1.

مولع ترازو زاهیدییات ابیهجو ود تیقالخ یشزومآ شور ؛یملع یانبم2.



:هنورکفزاسباتک نQیالنg تامدخ
باتک نBیالن@ تخاس1.

داشرا ترازو زا رشن زوجم تفایرد2.

دودحم دادعت و مک  ژارBیت اب تخس دلج ویnیاوقم دلج اب باتک پاچ3.

)یلام شوه هعسوت( ناربراك یارب دمآرد بسک و ناربراك باتک شورف4.



)کچوک فلؤم( ناوجون و کدوکیزاسباتک هراونشج
تغارف ت{وا یزاس ینغ1.

یتیبرت یشزومآ یاهرازبا زا هدافتسا رد یدنمفده2.

ک�او لدم قبط شزومآ و یرBیگدای3.

باتک رتسب ردیاه یدنمناوتی هعسوت4.

یناوخباتک و باتک گنهرف جnیورت و هعسوت5.

باتک هژBیو هب فلتخمیاه هزوحیاه یدنمناوت و اهدادعتسا یnیاسانش6.

یت@یاه یزBیر همانرب رب دیکات اب فده نBیبطاخم یجنس زاین7.

دنمفده یتاعالطا کناب8.



هنورکف کسورع هب یشاقن لیدبت :مود شخب

یصاصتخااه کسورع هب یشاقن لیدبت1.

عونتمیاه سنج اب2.

عونتم داعبا رد3.



:oدنیامن یاطعا طیارش
:pدنیامنی هوnیش ود

)یزک�م( یناتسا pدنیامن1.

)یزک�مرBیغ pدنیامن( شورفتیلماع2.



:یزک)م oدنیامن
دوش یم هیارا ناتسا /رهش ره هب pدنیامن عون نBیا

:مزال تاناكما و تازBیهجت

راك رتفد

)ینابیتشپ و یBبایرازاب( یناسنا یورBین

یرادا تازهجت



:یزک)م oدنیامن ذخا تهج امش یراذگ هیامرس
؛لیبق زا یتامدخ هیارا لماش زایتما قح ناموت نوnیلیم۵۰

)ناموت نوnیلیم۲۵ غلبم اب طقف( لوا pدنیامن۲۰ی هژBیو فیفخت دصرد۵۰

ینابیتشپ

رمعلا مادام شزومآ

یتاغیلبت دراوم و رتسوnپتکارت  یحارط

یمارگاتسنیایاه تسپ یحارط

رتشیب دمآرد بسک یارب یnیارجایاه نلپ هیارا

نارBیا رهمهنسحلا ضرق کناب زا یناموت نوnیلیم۳۰ ماو یاطعا ناكما



:یزک)م oدنیامن یاطعا تازایتما

امش رهش ردهنورکف دنرب و تالوصحمیراصحنا pدنیامن هیارا

لاعف دمآرد بسک و شورفتیلماع یاطعا ناكما

یلامیاه نلپ هب هجوت اب یدعاصت دمآرد بسک ناكما

هنورکف زا الاب دمآرد اب و روحم هژورBپ یدمآرد بسکیاه حرط هیارا

هنورکف ردزاسباتک ،هنورکف رد یشاقن لیدبت ،یشزومآ هرود :یدمآردیاه حرط



شورفتیلماع ذخا
:بل{ رد شورفتیلماع

شورفیاهرتناك

... ورBیرحتلا مزاول ،یزاب بابسا لماش طبترم لغاشم واه هزاغم

شورفیاه هفرغ

... و هرواشم زکارم ،یشزومآ تاسسؤم ؛یشزومآ رت�د



:شورفتیلماع ذخا تهج امش یراذگ هیامرس
؛لیبق زا یتامدخ هیارا لماش زایتما قح ناموت نوnیلیم۱۰

ینابیتشپ

رمعلا مادام شزومآ

یتاغیلبت دراوم و رتسوnپتکارت  یحارط

یمارگاتسنیایاه تسپ یحارط

 یلخاد نوnیساروکد و هفرغ یحارط

نارBیا رهمهنسحلا ضرق کناب زا یناموت نوnیلیم۳۰ ماو یاطعا ناكما




