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شزومآ عماج  ماظن  هماـنرب  يارجا  ياتـسار  رد  شرورپ و  شزومآ و  نیداـینب  لوحت  دنـس  راکهار 11-7  دانتـسا  هب  امارتحا 
هوحن سیردت و  رد  نیالنآ  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  هب  هجوت  اب  ناملعم و  يا  هفرح  ياه  يدـنمناوت  ياقترا  هنیمز  رد  هطـسوتم 

یشزومآ ياه  هاگراک  يرازگرب  هب  مادقا  ناتـسا  هطـسوتم  یـشزومآ  ياه  هورگ  يژولونکت و  هرادا  يزاجم ، سالک  تیریدم 
یحاون و يرظن  هطسوتم  مود  لوا و  هرود  ياه  هورگرـس  يارب  یتسویپ  لوادج  قبط  سنارفنک ) بو  بلاق  رد   ) يروضح ریغ 

هورگرس هک  یقطانم  یحاون و  زا  اه ، هورگرس  هب  یناسر   عالطا  نمض  دییامن  ررقم  تسا  یضتقم  تسا . هدومن  ناتـسا  قطانم 
روضح رانیبو  رد  هیحان  ای  هقطنم  هدـنیامن  ناونع  هب  دـنم  هقالعو  لاعف  ناریبد  زا  هدـیدرگن ، یفرعم  ناتـسا  هب  هطوبرم  سرد 

تیاـــس قـــیرط  زا  یتسیاـــب  مرتـــحم  ناراـــکمه  هاـــگراک ،  نـــیا  رد  تکرـــش  تـــهج  دنـــشاب . هتـــشاد 
هاگراک رد  نیوعدـم  روضح  دـنیامن . مان  تبث  هام  ناـبآ  یلا 14  ناـبآ  زا 12   http://fanavari.gam2.medu.ir

ناگدننک تکرش  يارب  یناتسا  رانیبو  رد  روضح  یهاوگ  تسا . راظتنا  دروم  هسلج  عورش  زا  لبق  تعاس  مین  يزاجم  یـشزومآ 
بو هب  دورو  هوحن  زین  و  تکرـش   تهج  زاـین  دروم  ياـه  رازفا  مرن  صوصخ  رد  یلیمکت  تاـعالطا  دـیدرگ . دـهاوخ  رداـص 

ياههاگراک همادا  دـشاب و  یم  دوجوم   tekmedu.ir یناشن هب  ناتسا  هطسوتم  یـشزومآ  ياه  هورگ  تیاس  رد  سنارفنک 
یناسر عالطا  ناتسا  یشزومآ  ياههورگ  تیاس  زا  یلیصحت  لاس  لوط  رد  زین  یلیصحت  ياه  هتشر  یمامت  هطـسوتم  يزاجم 

. دیدرگ دهاوخ 

مالعا  ، یلـصا يارجا  زا  لبق  یتسویپ  لودـج  قبط  یـسرد  هورگ  ره  رد  رانیبو  هب  دورو  یـشیامزآ  نامز  هجوت  :  لـباق  هتکن 
. دشاب یم  راظتنا  دروم  عفنیذ  ناراکمه  تکرش  يرازفا ،  مرن  تالکشم  عفر   تهج  تسا  هدیدرگ 
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