
ناسناناویح ریغریغ ای ضیقنناویحناسنا ریغ

 ار ِعَوجه ٍد يیا ِک یهاگٌّ ٍ تسا ِجٍ يه صَصخ ٍ مَوع ىاَیح ٍ ىاسًاریغ تبسً ِک دیٌکیه ُدّاشه قَف لکش رد
 لیطتسه زا جراخ ِچًآ رّ زا تسا ترابع ىاَیحال يیارباٌب ،نیریگیه رظً رد ار مادکرّ ِریغ رت حیحص ترابع ِب ای نیٌکیه ضقً
 زا جراخ ِچًآ رّ سیً ىاسًا يیٌچوّ ٍ دش ُداد شیاوً یجًراً لیطتسه اب ،یدعب لکش رد ِک ِچًآ یٌعی دراد دَجٍ یا َُْق
.تسا دعب لکش یبآ لیطتسه ىاوّ ِک دشابیه ،تسا ىاسًا سبس لیطتسه
.دًراد یلک يیابت یبآ ٍ یجًراً لیطتسه ٍد ِک نیٌکیه ُدّاشه ٍ

:دراد تلاح ٍد ،تسا ِجٍ يه صَصخ ٍ مَوع ىاشتبسً ِک ِعَوجه ٍد ضیقً ىایه تبسً ِک نیًادیه
تسا ِجٍ يه صَصخ ٍ مَوع -1
تسا یلک يیابت -2
:تسا ُدش ُداد شیاوً تلاح ٍد يیا رادَوً ،ریز لاکشا رد

هایسهدنرپ

 ًِ ٍ تسا ُدًرپ ًِ 1 ظیحه رد .ُایس ٍ ُدًرپ یاٌْه عجره ِعَوجه :1 :دراد دَجٍ ظیحه 4 ِک دیٌکیه ُدّاشه 1 لکش رد
 یاٌْه ُایس :4 )تسا ُایس ٍ تسا ُدًرپ(ُایس ٍ ُدًرپ کارتشا :3 )تسیً ُایس ٍ تسّ ُدًرپ(ُایس یاٌْه ُدًرپ :2 .ُایس
.)تسیً ُدًرپ ٍ تسا ُایس(ُدًرپ
:نیجٌسیه ار ٍد ىآ يیب تبسً ٍ نیٌکیه ضقً ار ِعَوجه ٍد يیا لاح
 ِک تسا يیا نیَشیه ِجَته لکش يیا زا ِچًآ .تسا ُدش ىایب مادک رّ ماً لکش رد ِک دراد دَجٍ ظیحه 4 سیً 2 لکش رد
 طاقً یضعب رد ٍ )1 لکش رد 3 یکارتشا ظیحه دًٌاه(دٌتسّ کارتشا یاراد 1 ظیحه رد ُدًرپریغ ٍ ُایسریغ ِعَوجه ٍد تبسً
  ظیحه دًٌاه(دٌتسیً مادک چیّ )3ظیحه(طاقً یضعب رد ٍ )1 لکش رد 4 ٍ 2 یاْطیحه دًٌاه(تسیً یرگید ٍ تسّ یکی
)1 لکش رد یرتسکاخ
.تسا ِجٍ يه صَصخ ٍ مَوع ِعَوجه ٍد يیا ضیقً تبسً يیارباٌب

ریغ ای ضیقن

لوا تلاحعجرم هعومجم

مود تلاح

هجیتن
 یلک يیابت ِلثها زا یضعب رد ،تسیً قلطه ٍ دراد تلاح ٍد ،تسا ِجٍ يه صَصخ ٍ مَوع ىاشتبسً ِک یا ِعَوجه ٍد ِضیقً
 یبیکرت ِک دَشیه ُداد صاصتخا یدیدج ماً تلاح يیا ِب يیارباٌب .تسا ِجٍ يه صَصخ ٍ مَوع ىاوّ ِلثها یضعب رد ٍ تسا

.دٌیَگ »یئزج نیابت« ىآ ِب ٍ دشاب تلاح ٍد رّ زا
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؟تسیچ هجو نم صىصخ و مىمع ضیقن تبسن ؟تسیچ هجو نم صىصخ و مىمع ضیقن تبسن
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هدنرپریغ هن هایسریغ هن

هدنرپریغ مه و هایسریغ مه
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