
عورش

 هرمن نیرخآ مالعا
 یارب همان نایاپ هرمن(
 زا )یرتکد یوجشناد
 هب هدکشناد شزومآ

لک شزومآ

 دورو و امس سانشراک هب لاسراو یشزومآ روماریدم دییات
 و لیصحت مامتا تبث و یگتخومآ شناد شخب لیمکت ،هرمن

 امس رد باسح هیوست مدع

 نیا ات تسا رکذ هب مزال
 و هدشن ماجنا شخب
 و لیصحت مامتا ترابع
 رد باسح هیوست مدع
 هدشن تبث امس متسیس
 زا هدکشناد شزومآ

 باسح هیوست مرف هیارا
 یراددوخ وجشناد هب

 .دیامن
 هیوست مرف لیوحت ،هدکشناد شزومآ هب وجشناد هعجارم

 جردنم هطوبرم یاهدحاو هیلک اب باسح هیوست و باسح
وجشناد طسوت اضما ذخا و مرف رد

 تهج یروانف و تاقیقحت تنواعم هب هعجارم
 هتیمک و یشهوژپ روما شخب باسح هیوست

  یروانف و تاقیقحت

 ،باسح هیوست و هاگباوخ لیوحت ،یگنهرف و ییوجشناد تنواعم هب هعجارم
 یاروش ،هافر قودنص یهدب مالعا مرف تفایرد ،هیذغت تراک لیوحت

 وجشناد طسوت ییوجشناد تیریدم دییات ذخا تیاهن رد و یطابضنا

 ووجشناد طسوت رگراثیا و دهاش نایوجشناد روما هب هعجارم
باسح هبوست ندوب عنامالب اضما ذخا

 و دهاش روما هب یتسیاب  نایوجشناد هیلک
.دنیامن هعجارم رگراثیا

 ،یناگیاب هب هعجارم
 رظن زا هدنورپ یسررب

 کرادم ندوب لماک

 هدنورپ صقن یاراد
 .تسا

تسا لماک هدنورپ

 طسوت صقاون عفر
 وجشناد

 ریغ عابتا وجشناد تسا یناریا وجشناد
.تسا یناریا

 هیرهش روما هب هعجارم
 هب یهدب تخادرپ تباب
 باسح هیوست و  هاگشناد

شزومآ یلام

 زین زادرپ هیرهشریغ وجشناد
 هعجارم دحاو نیا هب دیاب

 هیرهش ددرگ صخشم ات .دیامن
.تسین زادرپ

 شناد روما هب هعجارم
 روما ماجنا و ناگتخومآ

 لیصحت زا تغارف

 زا تغارف مالعا
 لاتروپ رد لیصحت
 ای ناگتخومآ شناد
 تقوم یهاوگ ذخا

 نتشاد تروص رد
 مزال طیارش

 سپ زور هس لقادح
 هب هیلوا هعجارم زا

 شناد روما
 ماجنا ناگتخومآ

.دش دهاوخ

 نیلومشم روما هب هعجارم
 لیصحت زا تغارف مالعا  تهج

هفیظو ماظن هب وجشناد

 هرادا تسرپرس هب مرف لیوحت
 سپس و ییاهن یاضما تهج

یناگیاب هب عاجرا

نایاپ

 هیرهش روما هب هعجارم
 هب یهدب تخادرپ تباب
 باسح هیوست و هاگشناد

شزومآ یلام

 لیمکت و عابتا روما هب هعجارم
 رد لیصحت زا تغارف تاعالطا
 روما هب مالعا و هطوبرم هناماس

یلوسنک

 شناد روما هب هعجارم
 روما ماجنا و ناگتخومآ

 لیصحت زا تغارف

 هرادا تسرپرس هب مرف لیوحت
 سپس و ییاهن یاضما تهج

یناگیاب هب عاجرا

نایاپ

 نایوجشناد باسح هیوست دنیارف
 لیصحت زا تغارف ماگنه

 یاضما دخا و ینامرد و یشزومآ زکارم هیلک هناخباتک هب هعجارم
 عمتجم رد یزکرم هناخباتک هب هعجارم ای  باسح هیوست ندوب عنامالب

یهاگشناد سیدرپ
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