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 اب یگنهامه

 یتایلمع دحاو
 وضع طسوت
1یملع تئیه

 دییاتو یسررب
 تساوخرد

 یاروش رد یسررب
 ریدم دییات و یشهوژپ

 تسویپ و شهوژپ
 مرف رد هسلجتروص

 یکینورتکلا
تساوخرد

 مرف لیمکت
 یتاعلاطم همانرب
 صصخت ساسارب

 اب قباطم و
 لمعلاروتسد

)* 1 هرامش مرف(

 اب دادرارق داقعنا
 و یتایلمع دحاو
 لیمکت( هاگشناد

)اه ءاضما

 و عورش
 هرود ندناراذگ
یتاعلاطم تصرف

 شرازگ هئارا
 همتاخ همان ،ییاهن
 ،یتایلمع دحاو زا

)یرایتخا( رانیمس

 تادنتسم لاسرا
 دحاو هب هطوبرم
 هعماج اب طابترا

 و یناگیاب تهج
 هناماس رد یراذگراب

دجاس

 همانرب مرف هئارا
 هب یتاعلاطم
 یتایلمع دحاو
 و یسررب تهج

دییات

 مرف یاضما و لیمکت
 یکینورتکلا

 هدافتسا تساوخرد
یتاعلاطم تصرف زا

 نویساموتا رد(
)اه مرف شخب ،یرادا

 تساوخرد دییات
 تنواعم طسوت

یشهوژپ

 وضع هب عالطا
 لیمکت تهج
 ذخا و دادرارق
 امرفراک یاضما
 )یتایلمع دحاو(

دادرارق رد

 یرواد دنیآرف

 یهاوگ رودص
 رب تصرف همتاخ

 جیاتن ساسا
یرواد

 تساوخرد
 هب مکح حالصا

 لبق تلاح

 مکح دنیآرف
ینیزگراک

 تساوخرد
 مکح رودص

 تصرف
یتاعلاطم

 دییات و یسررب
 تایه /تسایر

2 هسیئر

 مکح دنیآرف
ینیزگراک

ترازو زاین مالعا قیرط زا ای و یتایلمع دحاو اب یملع تایه دوخ میقتسم هرکاذم -1
 مهارف یتاعلاطم تصرف ناکما هک ییاه هتشر رد ای و تسا رادروخرب هعماج ای و تعنص رد یفاک هبرجت زا یملع تایه وضع هک صاخ دراوم رد :4 هدام 3 هرصبت .ددرگ ققحم 4 هدام 3 هرصبت هک دور یم هسیئر تایه هب یتروص رد تساوخرد ،ترازو همان نییآ هب هجوت اب -2
.دیامن ارجا و نییعت نیزگیاج طیارش دناوت یم هسسوم هسیئر تایه ،دشابن

.دنشاب یم سرتسد رد هعماج و تعنص رد یملع تئیه یاضعا یتاعلاطم تصرف/تعنص اب طابترا رتفد/یروانف و شهوژپ تنواعم شخب هاگشناد تیاس رد ،دادرارق و زایندروم یاه مرف هیلک *
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