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و تسا مهم رایسب یرمایسیلگنا نابز یریگدایهزورما
 مود نابز ناونع هب ار نآ هک تسا نیا رب ایند مدرم مامت مزع
 نابز ناونع هب ار نابز نیا اهروشک زا یرایسب .دنریگب ارف
 و دنهد یم یاج دوخ سرادم یسرد یاه همانرب رد مود
 نابز نیا یریگدای هب عورش نییاپ نینس نامه زا ناکدوک
.دننک یم
 رد یاه تیلاعف ماجنا اب میراد  دصق ام هژورپ نیا رد
وشزوما هب )..وزییوکیروتسا تسپ(مارگاتسنیا
مینک کمک یسیلگنا نابز شرتسگ

 رد ریذپ وجتسج و ناگیار و رت تحار یسرتسد یزاس مهارف یزاجم شزومآ یرارقرب زا ام فده
 تسا یلاس و نس ره رد هعماج دارفا همه یارب تخاونکی یشزومآ یاضف داجیا و یسرد یاه هرود
 روظنم هب نابز شزومآ هب نوزفا زور یاهزاین هب ییوگخساپ هب ناوتیم ام فادها رگید زا نینچمه
 هب شزومآ هئارا و فلتخم راشقا یارب شزومآ هدرتسگ تصرف داجیا، اه روشک ریاس مدرم اب طابترا
دنم هرهب ) یروضح ( لوادتم یشزومآ ماظن زادنناوت یمن فلتخم لیالد هب هک ینایضاقتم
جيكپديلوتهدنيآ رد وىسيلگنا نابز شزومآ ردجيپ ندوب قفوم هژورپيارب ام زادنامشچ.دنوش
يهورگ ويصوصخياهسالك تروص هب نابز شزومآ هعسوت وجيپ هب صوصخميشزومآياه
.تسا

 راکهب و یریگدای یارب ناکدوک و ناناوج هژیوهبو مدرم نوزفازور زاین
 یاتسار ردجیپ نیا داجیا یارب یلصاهزیگنا،یسیلگنا نابز یریگ
 یلصا هجوتجیپ نیا هعسوت و داجیارددشابیم هلئسم نیا هب ییوگخساپ
 زا هدافتسا دشابیم ریواصتارمه هب یدربراک تالمج و بطاخم زاین هب ام
 هک یتوص یاه لیاف ،ویدیو  ،یروتسا هژیو هبمارگاتسنیا تاناکما همه
تسا هدوب اتسار نیا رد امتیلوا و هجوت دروم دشاب  ناربراک دنسپ دروم

 یزیر همانرب یروط یتسیاب میا هدرک باختنا یسیلگنا نابزشزوما یارب هک یرازبا عون هب هجوت اب
 ثعاب بطاخم زاین هب هجوت ، مینک هدافتسا بولطم وحن هب نا یاه تیفرظ زا میناوتب هک مینک
 هجوت یتوص یاه لیاف و اه ویدیو ، اهیروتسا ، ریواصت ، اه تسپ یحارط یارب هک دوشیم
 تسا رتهب مینکیمهداما بلطم لاس جنپ ناکدوک یارب هک یماگنه لاثم ناونع هب مینکب یصاخ
 نابز رد بطاخم زاین و نس هب هجوت بیترت نیدب مینک هدافتساینشیمینا یاه تیصخش زا
 هرهبرازفمرن نیا تاناکما زا ینس فلتخم یاه هدر اب بسانتم ات میدش نآ رب اذل دراد تیولوا
:نونک ات ام یاه تیلاعف حرش میریگب
.میتخادرپیروتسا و تسپ یارب اوتحم یروآ عمج هبمارگاتسنیا چیپ سیسات زا سپ ادتبا رد
.میتخادرپ تسپ راشتنا هبتیدا و تسپ تخاس و بلاطم یدنب عمج زا سپ مودی هلحرم رد
.میدرک یروآ عمجروولاف تاغیلبت زا هدافتسا ابیروتسا و تسپ راشتنا زا سپ
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یسیلگنا نابز شزومآ


