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  ییترتر  ییآانآان  ههشش  ههبب    ههل  لآوردآورد  ییلل  ههگگ    ههبب  رر  ههرامب  ههرامببب  آوردستانآوردستان  ییسالمسالمییئئ  ییرتوورتووگگآآ  ههیی  ییستستوو  هههه
  **  ))ییآاروانآاروان((  ییلل  ههآر عآر ع  ههبوببوب  هه ئ ئ----اساناس اساناس یی  ... ...   ..آوردستانآوردستان

  
 ، هیراقدا عی آوردستانیمر ه ه ه لیآان هی یاالآچ یچر هگ آوردستان یسالمی ئیرتووگآ هی 
 ی هآ هشكراو ه ب هتل و وو هگ ۆز بۆسن و د هس هڕ ی آوردستانی تریكزر ه هك ه هم و هب

ت و ست بو ه هإردستاندا ب آوی تریآان هش ه ب همان ل هآ هل هگ ینووس هارچ ئاست  ه لإناتوان
   .ترگ ه نیاوچر  هب هدات و ل ه نپ یخ هیدا بایۆ خیو تواناآان هوار ه قی سنور هل
  هتۆآرد یشی 2*) آوردستان ی تریآان هش ه ب ه آورد لیل هگ یواآان هڕ  ه مافی آردنیریگشتپ (

   .یۆخ یشانۆكت یگرنگ یكئامانج
 
  : هو هنی هآ هد آورت كداخا ند هچ  هل  هو هوڕ م هل رتووگآ هی یستو هه و هگوانڕ دا هرل
 

 یكنجام هرئ هب ك هو دانو یووژم  هل ی هآ هشتمانین آوردو یل هگ یشبوون هداب رتووگآ هی = 1 
 یران هرآیگدا و منژدو یش هڕ یست هد .آات هد ری هس زانۆل دواتر و )ۆكیب كسیسا( ی همانامی هپ
  هی یند هو هژر هب یقوربان  هتۆب دآور و  هی هو هشتپ  هل یرئاواۆخ یژم نخو یستعماریئ
  .انیۆخ یواآان هڕنا

  . هپخرا  هو هی یی هو هت هن یووڕ  هل شیآوردستان یتر یآان هش هب یخۆبارود = 2
  هل ی هند هو هئ  هیۆب ر هه ،دا هشان هب و هل آورد یل هگ یوا هڕ یماف  هل  هین دل دوو رتووگآ هی = 3
 3* .آات هد انیهاوآار إب دایتوانا
 ی هآ هل هگ و آوردستان یآردن هچارپ  هچارپ یالنپ  هل آورد یإنو ی هو هن ی هو هارآردنیشۆه = 4
 یستعماریئ  هست هب هم ی هو هاندڕ هپ یردپ  هانیآرد  هل هگ م هئ یمنانژدو  هآ ی هنیداب آتر هی و هل
  .انیۆخ ی هآ هی

 موو هه  هل آورد یت هللیم  هآ آات هد  همان هست و مزو و هئ ی هدانیئ كرآ هئ ك هو رتووگآ هی = 5
 یم هست(  هوام هرد هب رداۆج راوۆج یبقا  هل ستاشتائ ،و هآراو ستانداآورد یتر یآان هچارپ

 كڤۆمر ك هو آورد یماف ،آان هماف موو هه یلكردنشپ یم هست ،آورد یزمان  هب نان هن دان
 ) كنیئا آو هو ك هی هو هت هن آو هو

 و هئ و انی ییسالمیئ یبات هخ  هل  هش هب و هئ رتووگآ هی یران هشۆكت و ندام هئ  هستیوپ = 6
  .) ن هبد ل یإرگ لۆتوندوت و هو هن هاآیج اندایآان هو هه ی هریزنج  هل  هگرنگ  هق هع
 ك هی هچارپ ر هه ی هشآ تب هد دا یھانیج یم هستیس ی هرج هم و ل هه م هل  هیوا یپ رتووگآ هی
 ینجام هئ  هل  هونكچ .تبكر ر هس هارچ انایۆخ ی هآ هت هو هد ی هوچوارچ  هل آوردستان  هل
  هل إش هب ر هه اوازدایج یكم هستیس ند هچ ی هیسا  هل دا هت هحا م هئ ر هس هب بوون ر هپت

 كدات هو هد ی هیسا  هل یئاسان هب  هآ ، هبوو دای هپ ل یۆخ یند هتم هبیتا آوردستان
  هور هگ یآوردستان ی هژۆرپ ۆب یت هو هودن یآ هی یشتوانپ چیه ش هو هل  هگج . هو هتناآرۆآ

  .ن هناد پ یاگڕ شیآان هی یمیقلیئ  هشهاوآ وإنریناب
  
 :آان هاوچر هس

 رتووگآ هی ییاسیس یب هآت هم یندام هئ -1
 آان هئامانج )نجپ ی هماد( رتووگآ هی یۆناخ یو هی هپ رامگۆرپ -2
  هاوچر هس مان هه -3


