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 برس اب تیمومسم ربارب رد لفط تظفاحم یاھ هار 10

 ینامز ،یراتفر تالکشم ات نییاپ یشوھ بیرض زا ،دشاب ھتشاد لافطا رد تدم لیوط تاریثات دناوت یم برس اب تیمومسم
 رد صوصخ ھب – دوش یم تفای بآ و کاخ ،رابغ و درگ ،گنر ردً الومعم ھک – برس ضرعم رد دارفا ھک دتفا یم قافتا

 ات دنک کمک ام ھمھ ھب دناوتیم هداس یاھماگ زا یخرب .دنریگ یم رارق ،دنا هدش ھتخاس 1978 لاس زا لبق ھک ییاھ ھناخ
 .میزاسب یراع برس زا ار گروبزتیپ

 

 

 دیرادھگن ار گنر .1
 گنر ندرک یسررب بترم روط ھب
 تسوپ ای هدروخ کرت ،ھتسکش یاھ
 هدنک

 
 لماک روطب ندیشون .2
 صوصخ ھب ،بآ زا برس فذح یارب
 ای بآ کج کی زا ،شوج ماگنھ رد
 NSF ھمان قیدصت یاراد بآ لن رتلیف
 .دینک هدافتسا

 

 دیشاب مارآ .3
 و تخپ و ندیماشآ یارب درس بآ زا
 لن مرگ بآ زگرھ – دینک هدافتسا زپ
 یارب صوصخ ھب – دینکن هدافتسا

 کشخ ریش
 

 دییوشب .4
 زا لبق لافطا ھک دینک لصاح نانیمطا

 یزاب زا دعب صاخ روطب و دروخ اذغ
 دنیوش یم ار دوخ یاھ تسد کاخ رد

 
 دیرادرب ماگ .5
 ورھار کشود زا دوخ ھناخ یدورو رد
 دیشوپن شفک ھناخ رد ای دینک هدافتسا

 دینک کاپ .6
 ھب ،برس رابغ و درگ شھاک یارب

 کاپ لامتسد کی زا راوتفھ تروص
 اب هارمھ یذغاک لامتسد ای جنفسا ،نک
 تاکوچ ،فک یور هدننک کاپ و بآ
 اھ هرجنپ یاھ ھچقاط و اھ هرجنپ
 .دینک هدافتسا

 دیناشوپب .7
 ار راکشا کاخ ھک دنیک لصاح نانیمطا
 دنلب ھچغاب یاھ تخت زا و دیناشوپب
 دینک هدافتسا

 

 نوئصم روطب .8
 دینک یزاب

 ،کیتنا یبوچ یاھ یزاب بابسا
 و تمیق نازرا یکیتسالپ تارھاوج
 یتادراو یاھ )یلالوک( یلگ فورظ
 دنشاب برس یواح تسا نکمم

 

 دینک شیامزا .9
 ھمھ ــ امش کاخ ،بآ ،ھناخ ،لافطا
 ھک دنریگ رارق شیامزا دروم دیاب

 دنشاب ھتشادن برس
 

 بوخ یاذغ .10
 دیروخب

 نیماتیو و میسلک ،نھآ زا ینغ یاھاذغ
C یریگولج رد دناوت یم ،برچ مک و 
 دنک کمک برس بذج زا

 

     
 :دینک ھعجارم سردآ نیا ھب ،ندرک مادقا ای کمک تفایرد ،رتشیب تاعالطا بسک یارب
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