
( یشزومآ تنواعم
ED

C
  و  

)نابز هتیمک
بذج ییارجا تایه

یم   تایه  وما تیریدم
هدکشناد

هسیمم تایه هناخریبد
هبترم ءاقت ا یضاقتم

ءاقترا همان نییآ ساسارب یملع تایه یاضعا هبترم ءاقترا دنیارف

 هاروه هت هعوتره یاههرف لیوکت
 تساو     ءاقترا تساوخرد  و مزال یاه تسویپ

ءاقت ا

 
  

 هءاقترا تساوخرد  ورگ ریده هت ک اده هئا ا
دییات تهج هعوتره

 
  

 هتیوک هنا ریت  هت هدنءاقترا تساوخرد  ورپ هئا ا
دیس  تفای   ءاقترا تساوخرد  و هدکشنا  ةختنه

 
 

 تایه وضع هت هدنءاقترا تساوخرد  ورپ تشگزات 
ک اده لیوکت تهج یولع

 هتیوک ظسوت یضاقته یفرعه
 تایه هنا ریت  هت هدکشنا  ةختنه

 دییات ءاقترا تساوخرد  و یس رت تهج بذج
یهووع تیحالص

 
 

 ا  مزال ظیارش 
؟  ا 

یلب

 هتیوک هت دییات مدع مالعا
هدکشنا  ةختنه

ریخ

 و یگنهرف هدام تادنتسم هئارا
 یضاقتم یوسزا یسررب تساوخرد

 هب طوبرم تازایتما باستحا تهج
) یگنهرف هدام (1 هدام

 
  

 هت ک اده لاس ا ءاقترا تساوخرد  و یس رت
 ییوجشنا  ،یگنهرف تنءاقترا تساوخرد  واعه

زایتها صیصخت تهج

 ءاقترا تساوخرد  و یهووع ظیارش زارحا ات ظثتره ک اده هئا ا
EDC هت ظثتره

 یج ا  ىاتز هت ظلست ات ظثتره ک اده هئا ا
 هعوتره هتیوک هت

 
  

 
 

 

   صوصخ رد هدنورپ یسررب
   هبترم ءاقترا یاه هدامزا تازایتما

 هدکشناد بختنم هتیمک رد
  

 ا  مزال ظیارش
؟  ا 

یلب
 

   

 هسیوه تایه هنا ریت  یارت لاس ا
 هاروه هت یوس  ههان قثع
ه اه 4 هت طوتره تازایتها  

   

ریخ

 تهج هدنءاقترا تساوخرد  ورپ تشگزات
مزال ک اده لیوکت

 زا یلاس ا یاه هدنءاقترا تساوخرد  ورپ یس رت
 ءاقترا تساوخرد  و یصصخت هتیوک    اه هدکشنا 

 ک اده دییات
   

 کرادم
 دییات دروماهزایتماو

؟دشاب یم هتیمک
یلب

 
 تایه ی اسگرت یارت یگنهاوه   

 ءاقترا تساوخرد  و تاسلج وتس  نیظنت ،هسیوه
اه هدنءاقترا تساوخرد  ورپ یزاس ه اهآ

یریگ یا  ءاقترا تساوخرد  و هسلج ی اسگرت  هت هسلجت وص لاس ا
 هاگشنا  تسای 

   
 

   
 

   

ریخ

.دنور یم شیپ رگیدگی تازاوم هب 7 یلا 2 دراوم .تسا یمازلا هدکشناد هتیمک هب هدنورپ هئارا زا لبق 7 یلا ا یاهدنیارف ماجنا :هتکن*

 1 ه اه ىویسیوکزایتها لاس ا
 هدکشنا  ةختنه هتیوک هت
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