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ناریفس تشگ  نادزی 

هلاس یتلوم 5  اداناک –  ینیمضت  ازیو 

 ** اداناک ازیو  نایضاقتم  یارب  ییانثتسا  تصرف  ** 

 

 : تامدخ نیمضت 

یزیراو غلبم  یتح  دادرارق ، هنیزه  لک  یضاقتم ، تساوخرد  در  تروص  رد  هک  ددرگیم  دقعنم  یضاقتم  اب  یدادرارق  هلاس  اداناک 5  ینیمضت  یازیو  ذخا  تهج 
.دوب دهاوخن  یو  هجوتم  یررض  چیه  دش و  دهاوخ  هداد  تدوع  یو  هب  ترافس ،

 : یصصخت هرواشم 

 . میریگیم رظن  رد  هلاس  یتلوم 5  یازیو  ذخا  تهج  ار  هار  نیرتهب  امش  هدنورپ  قیقد  یسررب  اب 

ناریفس تشگ  نادزی  میت  وتنروت ، اراکنآ و  رد  ام  رتافد  یگنهامه  اب  تامدخ  نیرتهب  هئارا  اب  دنریگیم ، یتلوم  یازیو  ذخا  رفس و  هب  میمصت  نایضاقتم  هک  ینامز  زا 
.دشابیم نازیزع  امش  رانک  رد 

( : ازیو پاکیپ  ترافس –  تقو  ازیو –  تامدخ  یصصخت  زکرم   ) ناریفس تشگ  نادزی  هژیو  تامدخ 

اب ار  اداناک  هب  دوروراب  نیدنچ  یتلوم  یازیو  دوخ  هژیو  تامدخ  هئارا  اب  هک  دش  نآ  رب  ناریفس  تشگ  نادزی  سناژآ  دوجوم ، یاه  هفرعت  اداناک و  دیدج  تسایس  هب  انب 
.دهد هئارا  نازیزع  امش  هب  هبرجت  اهلاس  اب  ییاداناک و  سیفا  دید  زا  تبثم  یاهروتکاف  نتفرگ  رظن  رد 

 : ناریفس تشگ  نادزی  تامدخ  رگید 

کرادم همجرت 

شریذپ ربتعم و  همانتوعد  ذخا 

( بسانم تماقا  نابز ، یسراف  ردیل  امنهار ،  بسانم ، هژیو و  خرن  اداناک (  هب  یراگن  تشگنا  هژیو  روت 

ازیو پاکیپ 

اداناک یلخاد  یاهزاورپ  اداناک –  هب  زاورپ  طیلب و 

اداناک یرچکال  روت  رد  ام  هژیو  تامدخ 

 

 . دییامرف لصاح  سامت  نارهت  رد  ناریفس  تشگ  نادزی  یزکرم  رتفد  اب  اداناک  ینیمضت  یازیو  ذخا  دوخ و  کرادم  ندرک  کچ  هئارا و  یارب 

021-88537418
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