
 یقرب هرکرک بصن
 یقرب هرکرک ی(ادهگن و بصن
 یقرب هرکرک زا هدافتسا ،شمارآ و شیاسآ اب هارمه یگدنز و تینما ظفح یارب بسانم و یلاع لح هار کی
 هرکرک.دهد یم رارق امش رایتخا رد ار تیفیک نمیا یقرب هرکرک بصن اب MداKLهک صصختم میت .تسا
 یدا_^ یایازم و تسامش راک لحم ای لZنم یارب هفرص هب نوKقم و Kثؤم ،نMدم یشوM اب برد یعون ،یقرب
 ناوت یم رابنا برد ای و هرجنپ ،گنیکراپ برد لثم فلتخم یاه طیحم رد ار یقرب یاه هرکرک .تساراد ار
 ار لحم هب دوMو و یگتسکش ربارب Mد ظفاحم ن_Kتهب ،یقرب هرکرک بصن اب امش هک دینک روصت.درک بصن
 زاین تروص رد .دیشاب هتشاد دوخ هناخ رد یKتشیب تینما ساسحا دنک کمک امش هب ات ، د_Mاد رایتخا رد
 .دینک بصن نکاما ریگدزد دوخ یگدنز و Mاک لحم یارب دیناوت یم رتشیب تینما هب

 

 

 رُدا#(هک هرا#"د
 رُداKLهک هعومجم هچخ_Mات اب ییانشآ
 ،بصن هنیمز Mد و تسا هدرک عوKش 1388 لاس زا ار دوخ تیلاعف رُداKLهک یقرب هرکرک یتامدخ تکرش
 فده.دیامن یم تیلاعف هتفرشیپ یاه نیMLود بصن و گنیکراپ برد کج نینچمه یقرب هرکرک ریمعت
 .تسامش تینما نیمات ام
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 یقرب هرکرک تمیق رب Kثوم لماوع •

 یقرب هرکرک بصن دروم رد زیچ همه
 یقرب هرکرک تایصوصخ
 یارب یMایسب یایازم هک دینادب دیاب ،دیتسه دوخ راک لحم ای هناخ رد یقرب یاه هرکرک بصن لابند هب Kگا

 نیمضت ار تینما ،دنهد یم شیازفا ار یصوصخ م_Kح یقرب یاه هرکرک بصن ؛دراد دوجو تالوصحم نیا

 .دننک یم تظفاحم رون لKتنک و اوه و بآ تارییغت زا و دننک یم

 کبس رد تالوصحم زا یا هعومجم ،دیدرگ یم دوخ لغاشم ای هناخ یارب یا هرجنپ یا هرکرک لابند هب Kگا

 .تسا دوجوم رازاب Mد امش هجدوب اب بسانتم و امش یاهزاین هب ییوگخساپ یارب فلتخم یاه

 یاه یگژیو .دنتسه زاب یاضف رد طیارش هنوگره لمحت یارب هدش هتخاس و Mاگدنام یقرب یاه هرکرک
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 یقرب هرکرک یایازم
 رد نینچمه امش .دنک هفاضا امش راک لحم ای هناخ هب ار یا هدوZفا شزMا دناوت یم یقرب یاه هرکرک
 و اه هرجنپ ندید بیسآ ثعاب هک یوج لماوع یتح ،دوب دیهاوخ ظوفحم رضم شفنب ءاروام هعشا ربارب
 بصن اب نینچمه .دنام دهاوخ ظوفحم بیسآ زا ،هرکرک ندرک بصن تروص رد ،دوش یم امش هناخ لیاسو
 .دینک داجیا دوخ هناخ یارب ار یلماک یصوصخ م_Kح ،یقرب هرکرک
 .دننک یم نیمأت ار امش لحم تینما ،اه برد نیا هک تسا نیا یقرب یاه هرکرک یایازم ن_Kت یلصا زا یکی
 تظفاحم هب ^این اهنآ ، زوKما طیحم رد و دنتسه مدرم ییاراد ن_KتگرZب اهنآ رد نکاس هداوناخ و امش هناخ
 ار ناحارط نهذ هک یا هلاسم ن_Kتمهم ،تینما ،دنوش یم یحارط اه هرکرک هک یماگنه .دنراد موادم
 رد هک تسا هدش هتخاس الاب تمواقم هجرد اب یموینیمولآ یاه هتخت زا یقرب یاه هرکرک .دنک یم ریگرد
 رارق نیئاپ تلاح رد اه هرکرک هک یماگنه .دوش یم نانآ دوMو عنام و دنک یم تمواقم نیقراس لباقم
 اب_Kقت نآ زا روبع هک ،دننک یم لفق ار دماج هتسوپ ود یموینیمولآ راوید کی Mاکدوخ روط هب اهنآ ، دنراد
 برد کج زا دیناوتیم تسین امش یارب یقرب هرکرک دینکیم ساسحا رگا لاح ره هب اما ،تسا نکممریغ
 .دراد ار شدوخ یایازم مه نآ هک دینک هدافتسا گنیکراپ
 یحارط یا هنوگ هب دننک یم تیاده الاب و نییاپ تمس هب ار یکتلغ هرکرک هک ینهآ ل_M ود ،هکنیا مود
 ثعاب Kما نیا هک دنتسین هدهاشم لباق تباث یاه چیپ ،دراد رارق یلوZن تلاح رد هرکرک یتقو هک دنا هدش
 سرتسد رد دیلک لفق متسیس کی نینچمه .دوش یم نآ لخاد یاه هداوناخ و هناخ تینما شیازفا
اثلاث .تسا بصن لباق موZل تروص رد هک تسا

ً
 اه هرکرک ، نییاپ هب وM تلاح رد نتفرگ رارق زا سپ ،

 یمن هزاجا یKگید لماع کی نیاربانب ،دوش یم اه نآ رو^ هب شخرچ زا عنام هک دننک یم لاعف ار یمتسیس
 دوMو ^ا یKیگولج یارب نمیا یقرب یاه هرکرک مامت .دنک روبع طیحم هب دناوتب یلامتحا قMاس کی ات دهد



 هجوت اب نینچمه .دنهد یم هئارا ییانیب هدنرادزاب کی نینچمه و هدرتسگ یندب هدنرادزاب کی نیقراس
 رگا .دشاب یم اراد ار فارطا طیحم اب ندرک گنهامه ناکما سنج و یدنب گنر Mد عونتم یاه یحارط هب
 .د_Kیگب سامت ام اب دیناوتیم دینک ادیپ عالطا گنیکراپ کج تمیق ای و یقرب هرکرک تمیق زا دیهاوخیم

 یقرب هرکرک یاه برد ی4ادنا هار و بصن
 ،دنهد یم هئارا یقرب یاه هرکرک هک یتحار و ینمیا لئاسم لیلد هب هک دنتسه یدا_^ لغاشم هزوKما
 تینما هک دیتسه لیام مه امش رگا .دننک یم ن_Zگیاج یقرب یاه هرکرک اب ار دوخ یاه هزاغم یاه برد
 الاب تیفیکاب یقرب هرکرک یاه برد .دینک هدافتسا یقرب هرکرک  یاه برد زا ،دیهد اقترا ار دوخ راک لحم
 هک تسین مهم .دننک یم نیمضت امش یMاجت نکاما یارب ار یKتشیب شمارآ و تینما و دنوش یم بصن
Mدرک دنهاوخ لمع هنیهب ، هدش بصن یقرب یاه هرکرک ، دینک یم هتسب و ^اب ار اه هرکرک راب دنچ هنازو. 

  

 ؟دوش یم یقرب هرکرک یبارخ ثعاب یدراوم هچ
 .م_^ادرپ یم نآ هب همادا رد هک دوش یم یقرب هرکرک درکراک رد لالتخا داجیا و یبارخ ثعاب یتوافتم دراوم
 راچد هرکرک زویف ندش عطق ای و نمیا ریغ و تسردان یشک قKب تلع هب اهیبارخ زا یخرب دینادب دیاب هتبلا
 .دنیامن مادقا نآ ریمعت یارب ات د_Kیگب سامت ناصصختم اب اروف تروص نیا رد ،دنا هدش لکشم

 یقرب هرکرک تالکشم عاونا
 یقرب هرکرک روتوم

 هکرحم یوKین ساسح شخب نیا .تسا یقرب هرکرک رد یلصا و مهم یاه شخب ^ا یکی یقرب هرکرک روتوم

 .تفرگ کمک نیصصختم زا تسا رتهب Mوتوم یبارخ تروص رد .دوش یم هرکرک نتفر نییاپ و الاب ثعاب و

 هکنیا رگم دشاب Mوتوم زا یلصا لکشم هک دیآ یم شیپ Kتمک و دنراد ییالاب Kمع یقرب هرکرک یاه روتوم

 .دشابن اهدرادناتسا قبط و دشابن بوخ روتوم تیفیک

 هغیت یبارخ

 همدص داجیا ثعاب و دوش دراو اه هغیت هب یا هKLض رگا .دنتسه یلصا ی هندب یقرب هرکرک رد اه هغیت

 .تسا اه هغیت یبارخ تلع هب یقرب هرکرک یبارخ تاقوا یهاگ .دنتفا یم راک زا اه هغیت نیا دوش



 یقرب هرکرک توم45

 توم_M ^ا لکشم تسا نکمم ار_^ .تسین هدننک نارگن مه اه ردق نآ یقرب هرکرک یبارخ تاقوا یهاگ

 دوش یمن نشوK Mگا،ریخ ای دوش یم نشوM توم_M غارچ هک دینک هجوت امتح همکد ندرشف ماگنه .دشاب

 .تسا هدیسر مامتا هب نآ ژMاش ای و یKتاب الامتحا

 ناقاتای یبارخ

 عقاوم رد .تسا هرکرک تکرح یارب Mاود هدنرادهگن یعون عقاو Mد و تسا مهم رایسب پکدنا ای و ناقاتای

 .دوش یسرKب دیاب و دشاب پکدنا زا لکشم تسا نکمم یقرب هرکرک یبارخ

 لسوتف یبارخ

 رد .دوشن هتسب Kگید دوش یم زاب هک ینامز تسا نکمم تسا دنمشوه ای و یمشچ امش یقرب هرکرک رگا

 .دیهد رارق بسانم ییاج رد ار لسوتف تسا رتهب و تسا لسوتف زا لکشم یطیارش نینچ

 یقرب هرکرک رویسر یبارخ

 هراومه .دنک یم لمع دوش یم لاسرا توم_M ^ا هک ییاه مایپ هدننک لKتنک یلصا شخب ناونع هب Mویسر

 .دشاب هدش بصن یعیبط یاه بیسآ زا رودب و بسانم یاج رد رویسر هک میشاب بقارم دیاب



 
 یقرب هرکرک یاه برد یJادهگن و Gیمعت

 و Kیمعت تامدخ زا امتح ،دشکن یلامتحا تاریمعت هب امش یقرب هرکرک یاه برد راک هک دیهاوخ یم رگا 

 امش یتعنص ای یMاجت لحم زا هام ره  ،هدننک بصن تکرش .دینک هدافتسا اه برد نیا بسانم یMادهگن

 ار تالآ نیشام لاثم روط هب .ریخ ای دنک یم راک تسرد دراوم همه ایآ هک دننک یسرKب ات دننک یم دیدزاب

 .دننک یم فرطرب تافداصت زا یKیگولج یارب ار یلامتحا تارطخ و دننک یم یسر^اب

  

 راک رهاظ ، تینما ،تعرس رظن زا کیتاموتا هرکرک یسرGب
 : یقرب یاه هرکرک رد تعرس

 هب ی^این و دوش یم تیاده نییاپ و الاب هب لKتنک توم_M ق_Kط زا همکد کی ندرشف اب اهنت اه هرکرک نیا

 یم رازاب Mد دوجوم یاه ن_Kتهب ^ا تعنص نارد طسوت هدش هدافتسا یاه روتوم نوچ و . درادن و^اب Mو^

 . دریگ یم ماجنا یلوبق لباق تعرس اب نتفر الاب و نییاپ لمع دنشاب

 : یقرب یاه هرکرک رد تینما

 راشف و هKLض ربارب Mد و دنشاب یمن ذوفن لباق دنا هدش هتخاس کی هجرد یاه هغیت زا نوچ اه هرکرک نیا

 .ددرگ یم تیاده نییاپ و الاب هب دوخ روتوم طسوت اهنت و دنراد دوخ زا ار یلوبق لباق تمواقم ییاناوت



 : یقرب یاه هرکرک رهاظ

 گنر . دشاب یم اب_^ و لیکش دنراد ار ندوب یگنر ناکما هک ییاه هغیت هطساو هب یقرب یاه هرکرک رهاظ

 .دشاب یم مواقم بآ لباقم رد و هدوب شخ دض یگنر یاه هغیت یوK Mب هدش هدافتسا

 دوجوم یاه هرکرک ریاس هب تبسن یقرب هرکرک دیاوف
 زا رت هفرص هب نوKقم و Kت ینالقع لکش ره هب ^ا دنمشوه عون زا مه نآ یقرب یاه هرکرک زا هدافتسا

 رد یا یساسا و مهم رایسب شقن کیتاموتا یقرب هرکرک .دشابیم رازاب Mد دوجوم یاه هرکرک رگید

 ندش جMاخ زا و هدرک لمع رپس کی دننام هب اه قیاع نتسب اب و دنکیم افیا ی�Kنا تفر Mده زا یKیگولج

 دنکیم مهارف نامتخاس رد ار ییالاب Mایسب تینما ،دیدج یقرب هرکرک . دنک یم یKیگولج نامتخاس زا ی�Kنا

 دنمشزMا و Mادفرط رپ یالاک کی هب ار اه هرکرک نیا ،) هرکرک ندش عمج تعرس ( نآ ندش لوM یالاب تعرس و

 – اه هاگشوKف برد – یگنیکراپ یاه برد هیلک یارب بسانم یقرب هرکرک عون نیا . تسا هدرک لیدبت

 . دشاب یم نامتخاس ی هرجنپ یتح و یتعنص یاه هناخراک

 ؟مینک باختنا ار یقرب هرکرک عون مادک
 هرکرک. دینک باختنا ار یکی یفلتخم بصن عاونا نیب ^ا دیناوت یم امش ، درکلمع فلتخم عاونا زا ریغ هب

الومعم یقرب
ً

 .دوش یم بصن ولج و یلخاد متسیس نیب 
 یلخاد یقرب هرکرک .1 

 .دنوش یم بصن اه هرجنپ یالاب بصن زا لبق اهلدم نیا

 عاونا و اه هرجنپ یالاب ار اهنآ ناوت یم نیاربانب .تسا دوجوم فلتخم یاه هزادنا رد یلخاد یاه لدم

 .(ویساپ یاه برد لاثم ناونع هب( درک بصن اه برد زا یفلتخم

 هرجنپ ی^اسزاب لحارم رد اه لدم نیا بصن .دنتسه بسانم دیدج یاهنامتخاس رد بصن یارب نینچمه

 .تسا ریذپ ناکما زین اه

 .دنتسه رادروخرب تقرس ربارب Mد تظفاحم و یترارح قیاع یگژیو ^ا اه هرکرک عون نیا
 راکوت یقرب  هرکرک .2

 .دشاب یمن مومع دید رد و دوش یم بصن راکوت تروص هب تفش لخاد رد اه هرکرک نیا روتوم



الماک ضیوعت ای ی^اسزاب ماگنه رد بصن یارب اه هرکرک عون نیا
ً

 .دنتسه بسانم 

 .دهد نامتخاس یامن هب اب_^ یKهاظ دناوت یم دوش یمن هدید روتوم هکیئاجنآ زا

 ار نآ هک درادن دوجو یلیلد اما ، تسا بسانم یمیدق یاهنامتخاس رد ی^اسون یارب بصن عون نیا هچرگ

 .دینکن بصن دیدج نامتخاس یوK Mب

 
 یمیدق یاه هرکرک هب تبسن کیتاموتا یاه هرکرک یایازم
 ندمآ نییاپ و نتفر الاب ماگنه رد و دنتشاد ییالاب ن^و و هدوب هچراپکی الماک تروص هب یمیدق یاه هرکرک

 تینما ظاحل زا .دش یم ناگیاسمه تیذا ثعاب دروم نیا هک دندومن یم داجیا ار یMایسب یتوص یگدولآ

 زین راک رهاظ ظاحل زا و دیشک نییاپ ای الاب ار نآ دنتسناوت یم یتحار هب لفق نتسکش اب Zین یت_Mوکس و

 .دنتشادن ینادنچ ف_Kعت

  

 یقرب هرکرک درکراک هوحن
 نتفر الاب ماگنه رد .دنک یم تکرح نییاپ و الاب تمس هب و هدروخ تلغ ندش هتسب و ^اب یارب یقرب هرکرک

 نیا هک یماگنه .دنریگ یم رارق الاب Mد و دنوش یم هلول و هتفرگ رارق مه یوM فلتخم یاه هیال ؛هرکرک



 پیک نیمز فک ات الماک و تشاد دهاوخن دوجو نییاپ Mد ی^اب یاضف هنوگ چیه دنیآ یم نییاپ اه هرکرک

  .دنک یم نیمات ار تینما و دوش یم

 یقرب هرکرک یارب بسانم روتوم
 دوجوم یاضف زا بسانم هدافتسا رب هوالع ات ٬ اه تیلپ هحفص و Mوتوم بسانم لحم باختنا رد تقد 

 .دوش مهارف اه هغیت ندش عمج تهج یفاک و بسانم لحم

 بصن تهج بسانم ی^اسر_^ موZل تروص رد و اه تیلپ هحفص و ل_M لحم ماکحتسا زا نانیمطا -1

 .یقرب هرکرک تاقلعتم و تازیهجت

 اه هغیت یلک ن^و ٬ برد داعبا نیب بسانت داجیا روظنمب اه هغیت زا یبسانم عون و سنج زا هدافتسا -2

 .روتوم ناوت و وKین ٬

 هرکرک بصن تهج دوش یم هیصوت الومعم : برد ن^و و ددرت نازیم هب هجوت اب بسانم روتوم باختنا -3

 تیفیک اب یاهروتوم زا دا_^ ن^و و داعبا اب یاهMLد نینچمه و الاب Mایسب ددرت اب یاه ناکم رد یقرب یاه

 ای مک زوM هنابش رد ددرت نازیم و هدوبن دا_^ برد داعبا و ن^و هک مه یدراوم رد ٬ دوش هدافتسا دیاس

 رد یساسا تارییغت هب ی^این بصن رد تلوهس رب هوالع هک دوش هدافتسا لارتنس روتوم زا دشاب طسوتم

 .دنرادن یمیدق یاه هرکرک

 رالوبوت یاهروتوم هب و هدوب لکش یا هناوتسا تروصب هک دراد دوجو Zین اهروتوم زا یKگید عاونا

Tubular عمKد یفلتخم یاه ناوت رد و دنفوM ازابM ف هبKهدرپ عاونا بصن رد دنناوت یم و دنسر یم شو 

 هتبلا .دنریگ رارق هدافتسا دروم یقرب یاه هرکرک عاونا و هرجنپ عاونا زKتاش ٬کیتاموتا نابیاس ٬ هرکرک

 یKتشیب شناد و تقد ٬هKLجت هب ^این یقرب هرکرک یاهروتوم عاونا ریاس هب تبسن اهروتوم نیا بصن

 . تشاد دهاوخ

  

 یقرب یاه هرکرک یلصا شخب ود
  کیتاموتا یاه هرکرک روتوم -1



 روتوم ن_Kت فرصم رپ وZج رالبوت یاه روتوم: رالبوت روتوم لارتناس , رالبوت یاه روتوم, دیاس یاه روتوم

 روتوم . تسناد تحار بصن و ناشخرد درکلمع ناوتیم ار Kما نیا تلع . تسا کیتاموتا یاه هرکرک یاه

 هب تبثم زایتما کی ار عوضوم نیا ناوتیم هک دشابیم رنف هساک دقاف دوخ یابقر سکعرب Mالبوت یاه

 .دروآ باسح

  دیاس یاه روتوم -2

 روتوم نیا , تلع نیمه هب , تسا رادروخرب یKتشیب ناوت زا رگید یاه روتوم هب تبسن دیاس یاه روتوم

 . دنریگیم رارق تیلپ هقرو هیوK Mب دیاس یاه روتوم. دوشیم هتفرگ راک هب الاب ن^و اب گرZب یاه هرکرک رد

 تلع هب ار_^ درادن ینادنچ ناهاوخ و هدنامزاب دوخ بیقر ود زا لارتناس یاه روتوم : لارتناس یاه روتوم

 رد و تسا رگید یاه روتوم زا رت تخس رایسب Mوتوم نیا بصن هوالع هب تسین هفرص هب نوKقم الاب تمیق

 دراد سیوKس هب جایتحا فلتخم هینامز یاه هدزاب

 
 یقرب هرکرک بصن تمیق
 یم یقرب هرکرک بصن هزادنا نوچمه ییاه رایعم هب هجوت اب یقرب هرکرک بصن تمیق هک تفگ ناوت یم

 ره هک ی�ارتم هب هجوت اب نیا و تسا هارمه هب یتوافتم هزادنا و داعبا زا نامتخاس ره رد الومعم هک دشاب

 رتشیب یقرب هرکرک هزادنا ردقچ ره و دوش یم صخشم دراد رایتخا رد یقرب هرکرک بصن یارب نامتخاس

 .دوM یم الاب یقرب هرکرک بصن یارب تمیق دشاب



 یم بصن نآ یارب یقرب هرکرک هک یناکم عون .دراد نآ عاونا هب یگتسب یقرب هرکرک بصن تمیق نینچمه
 ی^ادنا هار و  بصن تمیق .تسا رثوم نآ تمیق رد تسا هدش هتفرگ رظن رد هک یتازیهجت نازیم و دوش

 .تسا ریغتم فلتخم یاه لدم رد یقرب هرکرک

 یبلقت زا لصا یموینیمولآ هرکرک صیخشت یاه هار
 حطس هزوKما و دراد دوجو یبلقت و یلصا سانجا زوKما یاه رازاب ^ا مادک ره رد دیناد یم هک روط نامه

 تخس رایسب دارفا یارب ار عرف و لصا سنج صیخشت هک هدرک تفرشیپ یMدق هب یبلقت یاه رازاب یMاک

 هKLجت اب دنک کمک صیخشت رد امش هب دناوت یم و تسا مهم نایم نیا رد هک یZیچ نآ اما .تسا هدرک

 دوش یم هدافتسا هقرو عون ود زا یموینیمولآ یقرب هرکرک تخاس یارب الومعم .تسا هفرح نیا رد ندوب

 دیمهفب امش هک نیا صیخشت الاح تسا هدش هتخاسی تفا_^اب هیلوا داوم ای و یلصا هیلوا داوم زا ای هک

 ار هرکرک ندوب یبلقت و لصا صیخشت یاه هار .تسا تخس الماک یMاک تسا یلصا مادک و یعرف مادک

 :د_^ومایب

 هک ینامز امش نیاربانب تسا کبس نینچ مه و هدوب شخ دض هک تسا یZلف موینیمولآ لوا هلهو Mد

 الاب یلیخ ن^و Kگا هک ارچ .دیشاب هتشاد یا هژیو هجوت گنیکراپ یقرب هرکرک ن^و هب دیاب دینک یم د_Kخ

 رادقم ینعی دشاب کبس یلیخ رگا .دهد یم نآ ندوب صلاخان زا ناشن دشاب نییاپ یلیخ ای و دشاب

 دوجو نآ رد زین نهآ الثم رگید زلف کی ینعی دشاب نیگنس یلیخ رگا و دراد دوجو نآ رد زیچان موینیمولآ

 .دراد

 یصاخ یاه هیال زا و دنراد یصاخ رهاظ اه هرکرک هک نیا لیلد هب تسا نآ رهاظ و لکش یدعب دروم

 نیب ^ا اه هرکرک صاخ یدنب هیال و لکش نیا دوش هدافتسا بوغرم ان لا_Kتم زا هک ینامز دنا هدش هتخاس

 .تشاد دهاوخن ار Mاظتنا دروم یمظنم نآ و دوM یم

  

 یقرب هرکرک تمیق رب Gثوم لماوع
 روتوم عون

 رالوبوت یاهروتوم ،رالوبوت روتوم و دیاسروتوم : دنوش یم میسقت هتسد ود هب یقرب هرکرک یاهروتوم

 زا .دنرادروخرب یKتمک تمیق زا روتوم رگید عون تبسن هب و دنتسه کبس یاه هرکرک رد هدافتسا دروم



 قKب یعطق ماگنه و دنرادن یMارطضا قKMب دوخ متسیس رد هک تسا نیا اهروتوم نیا یفنم یاه یگژیو

 .دننک یم راک یتسد یاه هویش هب

 هغیت عون

 لماوع ریاس تبسن هب یقرب هرکرک زا تمسق نیا هک تفگ دیاب یقرب هرکرک هغیت سنج و عون ثحب ^ا ادج

 صاصتخا دوخ هب ار تمیق ن_Kتشیب ییاهنت هب دوخ یلک روط هب و دراذگ یم تمیق رب یKتشیب Mایسب Kیثات

 .تسا هداد

 
 
 


