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اال ا  االدردد جش جوی االردان جوی سالاح تم ر  ی نالسا سالم     ت  بیرر دمت  مه  ااش نالید با عرض  مای علر  پز

 بهمون ، جشتاح   آترزش پزنید زوشن 

االردان داجش ودس سالاح ی نالسا سالک ااش سالا  ااشبری تر سالا   تادرم یمر  ،تمش ارجدم تا یمر  ثب  یا    ودداج ح ح

 شو آترزش جمرم.وشزدابد اهد یاردان باشگذوشی نم   جش یهاد  فرودسم تمدروح تسئرل یاردان   ااشبری

نالالر ف فرودسم ثب  یا   سالال ز  ودن یی   ال ذارتبل وز  ویدا   پتاوز طردق ااتپررتر دا لبا  ح ها ودن فرودسم ش   و

 وس فاج  اسرم.  گرگل ار    وز تربادل بروی ودن ااش وس فاج  ییسرم   یی   تهم ودسی  سعد اسرم وز تر شگر  جمرم

نالها پر  وز  www.khanehnashriat.ir وب مو وز طردق آجشس : 1 نالردم. نسایش   االردان  سالاد  دای  ی  وشج 

نال   سالا  ااشبری جو االردان ح سالاد  دای  ی سال فاج  ترویرمودم، تدودن جش  وز یا  ااشبری   شتز عبرش درج  وشج  با و

اسرم بادم ش ی یموشدم   بروی و لرن باش جش ساد  ثب  یا  تد صفم  درج نردم،  لد جش صرشتد ا  حسا  ااشبری

 الرک اسرم. »ثب  یا  جش ساد «گزدس  

سال  تد: 2 نالها جشدرو صالفم  بادم وطمعاتد ا  وز  نالرج شو تیهرل اسرم. یا  ااشبری، شتز عبرش   تیروش آح، جش ودن 

یالردر سالر    ت نالهاش  مهرو ، نس سال  یا    یا  دایروجگد، ام تلد، ودهرل،  سالسلد وطمعاتد م نالها بادم جش  سمپر ا  

وسال فاج   «Yahoo»وز  ترنرماًودن ترحل   وشج اسرم. یی   بعمی ودن مسال  ا  جش  وشج ارجح ودهرل جت  اسرم   

سالازی حسالا  ااشبری ب  مهاح ودهرل   نالهاش  مهرو  ت علق ب  درجتاح شو  وشج اسرم نرح ام   لرسک فعال ییسرم.

. جش باشگذوشی تیالردر پرسالسلد جت  اسرم   وز تیالا در پرسالسلد با ارفر  نالرجوشسالال تد تلفنآجشس ودهرل   نالهاش  

نالها   مم جش بر یات  صالفم   یالا در مم جش  سال فاج  اسرم نروا  ودن ت االردان نه  مو سال  دای  ی اال ای جد ر تثل ی

ساله   یالردر وتسر د ترشج ییر ش ی ت نالم. جش آدر یرز بعم وز  وشج ارجح ت سال فاج  درومم  سالسلد و صالم ش ااشن پر

 الرک اسرم.  «ثب  یا »

ک حا ی ام تادرم حسالا  ااشبری پرات «ثب  یا »پس وز تیهرل وطمعان صالفم  ییسال    الرک ش ی تساله  : 3

سالال ت نالها وش سالا  درج شو فعال اسرم.نالرج ا  با  وشج ارجح ودن ام تددبروی  ساله  نسایش   ترویرم ح جش ودن ت

 ترویرم آح شو وصمح اسرم. نهاش  مهرو  درج شو ون با   وشج ارج  بانرم تد

http://www.khanehnashriat.ir/


اال ا  درج: 4 نالها با ترن  ب  جوی نال  وی یا   ،جش ودن ترحل   تسطق  تربرط  شو وز تراح تساطق ج  گای   زوشن بهمو

 اسرم.تد

درومم تا یرف ااشبری درج شو وی یا  اسرم. سال  یرف ااشبری جش سالاتای  پس وز وی یا  تسطق ، سالاتای  وز نالها تد: 5

نالرا  سال .  نالم  و نالها بادم گزدس  تعردف  نالساس ا   سالئرل   ااش االردان، تمدر ت نالساساسسم  جش دای  ی شو  ااش

 وی یا  یهادرم. 

نالاتل یا  ج: 6 سال د ا   اال ا ، تلفن ثاب    سالپس وطمعان جشدرو سال  شو بادم تیهرل یهاد یات سالسم تعرفدوی  م.رو

اال ا  یات  یات سالسم تعرفد االردان جوی نالساس ی نالها شو ب  عسروح ااش اال ا  جش آح  سال  ا  تمدرد  فرمس د جوی وی و

نالال  تعرفد تد سالال  ا  تربرط  وی یا  یهادم. تربرط  ب   زوشن بهمو سالالاس ج االال ا  بادم برو جش مس ا  وی یا  جوی

اال ا  تربرط  شو وز تراح آیها وی یا  اسرم. یه نال  شو وی یا  ارج    سالپس جوی ادرم. دعسد وب مو جسال  ا   زوشن بهمو

الرک ارج    تس یر وعم   » ثب  ب  عسروح ااشنالساس«پس وز تیهرل وطمعان تربرط ب  ودن صالفم  ش ی عباشن 

  ضعر  بانرم.

نالرج. جش ودن پرا  بز شیگ   جش تساله  باالی صالفم  هامر تد: پس وز ثب  ترفق وطمعان نالها پراتد جش ااجش سال7

جش ودن  » ثب  وطمعان ب  عسروح ااشنالساس ویدا  نم. واای  نها تس یر تادرم تمدرد  وس «.جشج نالم  وسال  ا  

جمرم تا حسالا  نالها شو تادرم اسم. تادرم نالرودک نالها ب  تسالئرل تادرم حسالا  ااشبری جش  زشون بهمونال  وطمف تد

 ودم. وی وس  ا  باشگذوشی ارج یات صم  سسم تعرفدو  مم تسرط ب  صم  وطمعان   مهشسرن 

سالد8 سال ر نالها ج نالها شو تادرم ارج ب   سالا   سالاتای  ح سال ا درومم جوج ا  با : بعم وز ودسی  تمدرد   مادد جش ودن شو

ترویرم تاامم  اسرم. س رح سه  شوس  ما شو تدفم  ودن جس رسدج ب  حسا  درج جش س رح سه  شوس  ص  ش

نالاتل عسا دن »دای «،  نالها  سالا   االردانتب »شح االردان»   «بسمی ی سال  دای  ی اال سال . جش بی  »دای «  «ی و

ترویرم وطمعان پر فادل درج شو تاالامم  اسرم   جش صالرشن یراز شتز عبرش درج شو یرز تیررر جمرم. آد م »یاالس  تد

اال االسال دای  ی االدردد« یرز جش ی نالها تدمای تسطق ردان جوی االردان فعال   ب  ااش  آدم. پس وی   وی یابان دای  ی

 بسمی یاردان« وس . بی  وصلد ودن فادل آترزند تربرط ب  تسه  »شتب 

وشزدابد اهد »  ج    «تادرم تمدر تسالئرل»ج  تساله  تدزو  نرج جوشج. ییسال   «بسمی یاالردانشتب »: جش بی  9

االردان اال ا   «تادرم تمدر تسالئرل»جش بی  . «ی االدردد جوی االردان جوی نالها بادم حسالا  ااشبری تمدروح تسالئرل ی

صالالفم  سالالئرل« الرک اسرم  سالالد   تادرم دا عم  تادرم اسرم.  ت د ش ی گزدس  »تیدرم تمدر ت وی بروی درج شو برش

ساله  ونالها باز تد سال . جش ودن ت سالئرالح« و سال  تمدر ت سالئرلد ا  وز نالرج ا  عسروح آح »فهر سالاتد تمدروح ت

ویم تاالی  وسال    نالها بادم با باز ارجح صالفم  وطمعان تربرط ب  مر جویاال ا  نالها جش ودن سالاتای  ثب  یا  ارج 

سالک  نالم  تر سالسم باشگذوشی  االییالان    االیل آح شو تیدرم یهادرم. آدک وز آیها، ت صالرشن یبرج ت سالد   جش  یها شو برش



وی وسال  ا  وز طر  اهر   یاهر بر یاالردان جویاال ا  صالاجش نالم  ز یاالرد یات  تمدر تسالئرل مهاح تدرسالسم تعرفد

سالب  یالردر   دا تسا صالرشن ترتبک یبرجح ت سالد ارج    جش  سالئرل شو یرز برش سالسلد تمدر ت یالردر پر سال . مهشسرن ت و

باشگذوشی ترویرم حسا  ااشبر شو عم  تادرم زج    ب  و  وطمف جمرم تا وصمحان الز  شو ویدا    ج باش  یبرجح آح تد

نالم تد نال   با االیلد  نرج یمو سالئرل شو تیدرم یهادریهادم. نسایش  ت سالد بروی مه  مترویرم حسالا  تمدر ت . ودن برش

 اسسم بادم ویدا  نرج. تمدروح تسئرلد ا  وز جویا ا  نها ثب  یا  تد

صالفم : جش ترحل  بعم یرب  ب  بی  وشزدابد اهد تد10 سالم. با الرک ش ی ودن بی   نالرج ا  مه  تدوی باز ش

نالها یهاد  جوج  تد سال د بروی  صالرشن لر سالئرل ب   سالک تمدروح ت نالم  تر االردان باشگذوشی  نالرج. وطمعان ودن ی

االالرد ، تعموج ذدرر  ترت ، تعموج ذدرر  یهادد، تعموج  نالالهاش  ی االالرد ، تعموج  سالال ، عسروح ی نالالسا صالالفم  عباشتسم وز 

 م . وشزدابد یام    جش یهاد  یا    یا  دایروجگد وشسال اسس

وشزدابد اهد مر یارد  بادم ش ی آح الرک ارج     وشج صفم   آح یارد  نردم.  ت د ش ی عسروح  ویدا  : بروی11

مادد ا  وز آح یاالرد  باشگذوشی نالم  برود اح باز نالم    تعموج نالهاش  یاالرد  اسرم صالفم   ده  آحیاالرد  الرک تد

االالاح جوج  تد سالال  ی صالالفم  یرز نم لد  نرج و االالرد  شو نالالرج. جش ودن  نالالهاش  وز ی جوشج ا  وطمعان تربرط ب  مر 

ترویرم تاالامم  اسرم عباشتسم وز: نالهاش  ترولد یاالرد ، تاشدن وی االاش جمم. وطمعاتد ا  جش ودن صالفم  تدیهاد  تد

نالالهاش  تهاس تمدر  سالالئرل،  صالالاحب وت راز، یا  ااتل تمدر ت نالالهاش  تهاس  صالالاحب وت راز،  نالالهاش ، یا  ااتل  ودن 

 وشزدابد،  ضعر  وشزدابد نلم یارد ، تاشدن وشزدابد   تره  یارد .  تسئرل،  ضعر 

االالرد  شو 12 نالالهاش  وز ی نالالهاش  الرک اسرم.: بروی ودسی  مر  سالالد   یهر  جمرم بادم ش ی آح  با الرک ش ی مر  برش

  نالرج. تمدر تسالئرل یاالرد  ترهف وسالنالهاش  وز یاالرد  وب مو صالفم  برشسالد نلم یاالرد  بروی نالها یهاد  جوج  تد

  با ارفر  تساسالب باشگذوشی یهادم. تیالردر  JPGفادل    بر باشگذوشی فادل یاالرد ، نلم یاالرد  شو یرز ب  صالرشن عم

نالرج   الز  وسال  ا  تمدروح تسالئرل ش  نلم یاالردان بروی یهاد  جش بی  اررسالک تطبرعان سالاد  وسال فاج  تد

نالرج. جش الرک ش ی نالهاش  یاالرد ، صالفم  تربرط  باز تدفادل با ارفر د وز نلم یاالرد  درج شو باشگذوشی اسسم. با 

الرک  »تاالامم « نرج جوشج. نالها بادم ش ی بی   »فر  تیدرم تیالردر نلم یاالرد «ودن صالفم  ا  نم لد  ب  وسالم 

اسرم تا تیالردر نلم یاالرد  بروی نالها یهاد  جوج  نالرج. پس وز برشسالد تیالردر نلم یاالرد  وگر ترشج تیدرم نالها برج 

شو بزیرم   پس وز تیدرم ارجح  وشج ترحل  بعم ا  وشزدابد اهد یاالرد   »تیدرم تیالردر نلم یاالرد «زدس  تد ترویرم گ

سالد  االرد   نرج یموشج. جش برش االرد  وتیاح وشزدابد اهد ی نالرم ا  بم ح تیدرم نلم ی نال   با نالردم. ترن  جو سال   و

یالردر ارفر  الز  بروی وشو   ج نالرم ا  ت نال   با االرد  مم جت  جو یالردر نلم ی سالاد ت صالفم  ییسال     اررسالک  ش 

نال   بانالم   وگر تاالیر  جوجدم ا  ارفر  تیالردر نلم پادرن وسال  گزدس   »عم  تیدرم تیالردر نلم تطبرعان شو جو

االرد « االرد   ی ضالربمش ترتز شیگ جش تقابل بی  نلم ی سالئرل عمت   صالفم  تمدر ت صالرشن جش  شو بزیرم. جش ودن 



سالئرل ت رن  تدیهاد  جوج  تد االم    بادم ج باش  فادل با ارفر  نالرجنالرج   تمدر ت االرد  تیدرم ی تری ا  نلم ی

  باشگذوشی یهادم. 

االرد   :13 نالهاش  وز ی نالرج. بی  ییسال   سال با باز ارجح مر  االاح جوج  تد  نالها ی ساله  با عسا دن تی لف بروی  ت

وسال  ا  جش ودن تساله  تد ترویرم نالساسال  یاالرد ،  ضالعر  آح، یرف یاالرد ، تاشدن ودداج، عسروح  «نز ران یاالرد »

االامم  اسرم. بی  بعمی  االاش   ااشبر ودداج اسسم  شو ت االاش، ج ش  وی  االرد ، زترس  وی  االرد ن»ی نالهاش  ی  «ز ران 

 ترویرم ببرسرم.برر  ... شو تدوس  ا  وطمعان تربرط ب  مهاح نهاش  وعم وز یا  صاحب وت راز، تمدر تسئرل، سرج

وس   «ارزیابی کمی نشریات»مهاح صفم  ا  ب  وسم  سر وتا نها ب  عسروح ااشنساس یاردان جش تسه  : 14

مای وشزدابد تاالی  جش ودن بی  آد م دا نالاد ثب  یهادرم.  بادم یهرون اهد مر یاالرد  شو بعم وز وشزدابد جترق

نالرج  ساله د ا  یهر  بادم جشج  سال . ودن  نالم    اساش آح یهر  آد م   ت ضالرماتد و نالاد  جوشوی تر تروش جوشج. مر 

نالردم ا   نالاد  ترشج ییر شو جش  ارج    ت رن   نالها تسیرش وز  سال  ا   نالم  و نال    ضالرمان ب  ودن داطر یر تر

. ح ها تبل وز ودسی  یهر  شو  وشج اسرم ترضالرمان شو جممنالاد  تربرط  جترقا ن  نرزی شو ترشج سالسد  تروش تد

 ب  صرشن جترق   ااتل تطالع  ارج    بعم وز آح وتمو  ب   وشج ارجح یهر  آد م تربرط  یهادرم.

وی جوشج ا  براال ر وز آح سالقف وتیاح  وشج ارجح یهر   نرج یموشج   جش صالرشن ثب  باالتر : مر آد م سالقف یهر 15 

 تای  پریا  دطای مهاح آد م شو ب  صرشن تای  بروی نها یهاد  درومم جوج. وز سقف مر آد م سا

سال . عباشن 16 نالم  و سالبز شیگ، ج  عباشن جشج  االرد  جودل ااجش  صالفم  وشزدابد اهد مر ی ساله  نص  نال   : گر

سالال   سالال .  »یهر  فعلد«  عباشن ج   »حمواثر یهر « یی سالالقف یهر  «حمواثر یهر »و االالرد  وز دعسد  وی ا  مر ی

االرد  تدمم مهاح یهر  «یهر  فعلد»ترویم جشداف  اسم. بی  وشزدابد اهد تد نالها ب  ی سال  ا   جمرم. یهر  وی و

فعلد جش آغاز فرودسم وشزدابد صفر وس  ا  با  وشج ارجح یهر  مر آد م تیررر درومم ارج. ودن ااجش سبز شیگ نه  

سال . نسایش  تدهرف یهرون  وشج  نالم  و سالقف یهر  طروحد  نالم شعاد   اال ر وز حمواثر یهر  با نالها بر نالم  ترسالک 

االالاح تد نالالرج   جش بی  یهر  فعلد یرز ی نالالها نشیگ ااجش تربرط  ترتز تد  سالالقف عبرش  سم یهر جمم ا   وز 

وککبی هربیا بکه ارزیکابی کمی را بکه ییر ککاهک  ر کایک  ک ک  ودالم. ارج  شککریکه امکه اهایکازاکام ا اگر یک  ن

شکار از خیاا  بید و حای اگ 40اش برابر با نمره تک  که به بی تکاه با ضکایی ا  دا ر نمره جایزه یا هثب  ا

تکید باز نمره  40 تک  40ه جر هی  شکریه درنرر گریاه خیاا   نالالها ب  عسروح  .برام آن ن صالالرشن  جش ودن 

یاالرد  شو بادم طرشی تمدرد  اسرم ا  تدهرف یهر  جشداف د یاالرد  وز  هثب  نمرات جایزه و ،ااشنالساس یاالردان

االالرج.  االال ر ی نالالم  بر وکیرت ک  کردن نمره جت  ر ای  حمواثر یهر  جش ییر گرف    به این هع ی که در 

شکک یاره، ه رک کارگاایح اکثر نمره حاما و حاما از نمرات جایزه و هثب  هث  نمره  ، اماهایازاام ج

 نه نمرات اوبی. ک  ک ی   جایزه تع اد دس  ان رکارانو  رجایزه نر  اناشا



االالالسروش 17 نالالالم  جش نالمو ل مر : جش ج  بی  تالمش  االاشگالامد   وت رالازمالای ن وی بالاترنال  بال  یهرون جشییر گرف ال  

نالالم. تثم یرم یهر  ب ررج. جش  االالاش با االالرد  یهر  دا عمجی جشداف  اسم ا  وع آد م، ودن وتیاح  نرج جوشج ا  دک ی

صالرش سالل  دا     ودن  سال فاج  ارج    وز  وشج ارجح و االاش و االاش وز عمت  تربرط ب  وع ن بروی  وشج ارجح یهرون وع

نالالالم  صالالالرشن بالادالم بالا   دالا وگر یهر  یرم  1.5درججوشی اسرالم. تثم وگر تد درومرالم یهر  دالک   یرم بالممرالم بال  ودن 

 0.5درومرم  وشج اسرم ب  ودن صرشن تد

سالالال . ودن آد م ب  : یی ال  تهم جد ر جش ودن بی  ت18 نالالالاد  دالا آد م تیلفالان و ربرط بال  یمر   وشج ارجح یهر  

جش ییر گرف   نالم  وسال . جت  اسرم ا  نالها طبق نم ل  -10تعسای اسالر یهر  وز یاالرد  وسال    وز صالفر تا تسفد 

ا  ترویرم  وشج اسرم   براال ر وز ودن نهاش تمل یرسال . دعسد جشسال  وسال  نهاش تمل یهر  تدترضالرمان ودن آد م 

صالفر تا  نالها وناز  یموشدم تثم یهر   -10سالاتای  وز  سال   لد  االرد  دا  -4جش ییر گرف   و ب  ودن آد م بممرم. مر ی

صالفر شو ثب  اسرم  صالرشن یهر   نالها بادم جش ودن  سالاتای  جش تیلف یموشج ا   صالفر شو  وشج اسرم نرو ا   ح ها یهر  

نالالالهالا بالادالم بال   3   2، 1  دالا تیلف شجدف  صالالالرشن ثبال  ییرجح دطالا درومالم جوج  شو طبق نالم ل تربرطال  جوشج اال  

رالم. جش  وشج ارجح یهر  ودن آد م مم وب المو عمتال  تسفد شو  وشج اسرالم  -10   -5   -2ترترالب یهرون  هالاد شو ثبال  ی

 سپس عمج تربرط  شو جشج اسرم. 

م  وس    نها ترهف مس رم دید وز س  : یهر  تربرط ب  آد م تعموج جس  ویمااشوح یرز جش س  حال  تعر  ن19

ضالالرمان شو بروی ودن آد م  وشج اسرم. دعسد دا وت راز   4   2  یهر   شو بادم  وشج یهادرم 5  دا  3دا  1یهر  نم ل تر

 جش ودن آد م یموشدم گرن  ساتای  وناز   وشج ارجح ودن یهرون شو مم جوج  بانم. 

ما ج  گزدس  جش وی های صفم    وز یارد     وشج ارجح یهرون مه  آد م: پس وز پاداح برشسد   وشزدابد مر نهاش20

سالال . گزدس   نالالم  و وگر وز یهرون  وشج  .«دخیره و ثب  نتایی ارزیابی»  گزدس   «ذخیره هیق »جش ییر گرف   

سالد ج باش  یموشدم گزدس   سال رم   یرازی ب  برش شو بزیرم ا  جش  «ذدرر    ثب  یهادد وشزدابد»نالم  درج تطهئن م

صالرشن الرک ش ی گزدس   نال . وتا جش  نالها  نرج ییرومم جو صالرشن جد ر وتیاح  درود  یهرون بروی  ذدرر  »ودن 

نال «ترت  نالها بروی مر آد م ثب   نالم   صالمحد نالرج   تدم   لد ذدرر  یهادد یهدیهرون  وشج  ترویرم بعمو وگر و

 یراز جون رم ویدا  جوج    ذدرر    ثب  یهادد اسرم. 

ترویسم فادل مای درج شو نه  وشزدابد یرز تد نشکریات وکیتی: جت  جونال   بانالرم ا  عم   بر یاالردان ناپد 21

صالالرتد   ناپد وز لما  االالردان  نالالم  نسموح تفا تد یموشج. تسها آد م باشگذوشی اسسم. وشزدابد اهد ی مای تعردف 

حمواثر یهر  وشزدابد اهد گرجج. تفا ن برن ودن یاردان ب  تفا ن جش حمواثر یهر  جشداف د وز وشزدابد اهد بر تد

االردان ناپد  صالرتد  40بروی ی االردان  سال  وتا بروی ی سال .  25و نالم  و االد وز آد مجش ییر گرف    مای نرح بی



سالال    وشزدابد اهد بروی صالالرتد تابل پراج  ارجح یر االالردان  سالالعد ارجدم یهر  بی  ارفد  ب  ی ودن جلرل تا 

 ویماد برا ر جش ییر ب رردم. یاردان صرتد شو 

صالالرتد بادم حمواثر یهر  دعسد دیهرون وشز: پس جش  وشج ارجح 22 االالردان  سالال   25ابد اهد ی شو شعاد  اسرم. جش

یهاداال ر حمواثر یهر    یهر  فعلد جش گرنال  پادرن ساله  نص صالفم  تثل یاالردان ناپد جش یاالردان صالرتد یرز 

جش ودن یاالردان یرز وگر یهرون باالتر وز حمواثر یهر  برج تسها   تسها وز یهرون نادز  نالرج. بروی نالها یاالاح جوج  تد

    تثب  ام اسرم تا سقف یهر  شعاد  نرج.

صالرتد تربرط 23 االردان  سالئل  تابل ذار جش وشزدابد ی سال . : دک ت سالر   تبلریان و سالپای ودن آد م جش ب  آد م نذ  و

االالردان ناپد  االالرد  یهر  جوشج. 1ی نالالهاش  ااش اسم ودن دک یهر  شو جشداف  مر ی وی ا  دک دا نسم تبلرغ جش مر 

صالالرتد مهرو  جد ر تد صالالرشن  سالالی  ااغذی، تبلریان دا بادم ب   صالالرتد باترن  ب  یبرجح ی االالردان  اسم. وتا جش ی

 2تم رو پی  نالرج ا  جش ودن صالرشن  اساش بیاالد وز  تم دن نالرج   ب  صالرشن صالرتد جش  تم روی یاالرد  ضالبک

نالرج ا  جش ودن یهر  ااتل ودن آد م شو تد سالر دا تبلریان جشج  سالپای صالرتد یا  و االرد   سال ر ی گررج   دا ودسی  جش پر

صالرتد حال  تسها دک وت راز جشداف  درومم ارج.  االردان  سالر جش ی سالپای نالم ا  وگر تبلرغ ب  تد 2پس یهر  آد م و با

نالم  صالرتد با نالم دک یهر  جشداف  درومم  2صالرشن  صالرشن ناپد با صالرتد ب   االرد   سال ر ی یهر  ااتل   وگر جش پر

  ارج.

نالها ب  وتها  تد24 االردان ااش  سالد   وشزدابد اهد ی نالها تد تر: جش یهاد  بعم وز برش سالم.  صالفم  وشزدابد وش یرم وز 

مادد ا  باشگذوشی نالم ، باشگذوشی نالم  شو مهرو  با عسا دن مر یاالرد ، تعموج نالهاش اهد یاالردان فهرسال  یاالردان 

تعموج یاالرداتد ا  جش حال  ذدرر  ترت  تروش جوشج، تعموج یاالرداتد ا  ثب    ذدرر  یهادد نالم    تعموج یاالرداتد 

االم  صالفا  مسرز وشزدابد ی االامم    حسالا  درج شو تمدرد  اسرم. مهشسرن جش ودن  م  یا    یا  دایروجگد ویم شو ت

   نرج.وشسال اسسم  مر یارد  یرز ب  نها یهاد  جوج  تد

سالالد   وشزدابد اهد 25 نالالد مه  تطالب   نزدئان تربرط ب  برش نالالرم جش ودن فادل آترز سالال   با : وترم وش  ا  تروی

ردد نالامم تاثرر یاالردان ش  دمت  نالها بزشگروشوح ترضالرد بممرم   جش وجوت  با مه  نالها   فعاالح یاالردان جویاالد

 ما   ودن ساتای  جش شنم   تعالد یاردان جویادردد  زوشن بهمون  بانرم. ودن تمش
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