
 ندش هدامآ
 

o یسورع سیورس و شفک ،جات ،روت( سورع یاھ یروسسکا زا کیدزن سکع( 
o تعاس و شفک ،تسدرس ھمکد ،نویپاپ ای تاوارک( داماد یاھ یروسسکا زا کیدزن سکع( 
o نآ نماد ھک یلدنص کی یور ای هدش نییزت یسابل بوچ کی ھب هدش نازیوآ سورع سابل 

 دشاب هدش زاب الماک
o سابل پیز ای اھ ھمکد نتسب زا کیدزن سکع سورع سابل ندیشوپ ھظحل زا 
o سورع شفک ندرک اپ دننام سورع ندرک هدامآ یارب اھ شودقاس ندرک کمک 
o ردام و ردپ شوغآ رد سورع 
o کیدزن یامن زا سورع اب سورع ردپ رادید نیلوا 
o ندش هدامآ مامتا ناونع ھبروتاسکیف یرپسا ای بلژر ندز لاح رد سورع 
o ھنیآ رد سورع هرھچ  
o تسدرس ھمکد ای تاوارک ندز هرگ ماگنھ دوخ یاھ شودقاس طسوت داماد ندرک هدامآ 
o ردام و ردپ اب داماد تاقالم نیلوا 
o ردام شوغآ رد داماد 
o سورع اب داماد تاقالم نیلوا 
o ھسوب نیلوا  
o ندش نیشام راوس و هاگشیارآ زا جورخ ھظحل 
o سورع نیشام تانییزت اب سورع نیشام لخاد رد 
o ابیز تانییزت ای رختسا روکد اب غاب زاب یاضف 
o داماد یارب سورع یاھ تنطیش 

 
 یسورع مسارم

o نانامھیم روضح نودب نلاس رد هرفن ود صقر 
o  و نلاس زا یسکع نانامھیم دورو زا لبق ،یسورع زور تایئزج لماک تبث یارب 

 .دیشاب ھتشاد اھزیم نویساروکد
o نلاس ھب داماد و سورع دورو ھظحل  
o یعمج ھتسد تروص ھب اھ گرزبردپ ،گرزبردام دننام صاخ نانامھیم اب سکع 
o رگیدکی نیدلاو اب داماد و سورع 
o رگیدکی هداوناخ اب داماد و سورع 
o گنشق سح و سورع نتفگ ھلب ماگنھ  
o سورع لگ ھنیمز تشپ اب دقع ماگنھ اھ ھقلح زا کیدزن سکع 
o دیشاب ھتشاد یراگدای سکع ناف و یمیمص یاھ تسژ اب ناتسود اب 
o داماد یاھ شودقاس اب سورع 
o سورع یاھ شودقاس اب داماد 
o باق کی رد لسن ھس هدنھد ناشن گرزب ردام و ردام هارمھ ھب سورع 
o گرزبردپ و ردپ هارمھ ھب داماد  
o اھنآ اب یراگدای سکع نتشاد و نانامھیم زیم رس داماد و سورع 
o صقر نیلوا 
o یسورع کیک 
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o کیک ندیرب ھظحل 
o یدورو یاضف و اھزیم نامدیچ و نویساروکد 
o ماش زیم 
o ندروخ ماش لاح رد داماد و سورع 
o هداوناخ اب سورع یظفاحادخ ماگنھ  
o هداوناخ اب داماد یظفاحادخ ماگنھ 
o نلاس زا جورخ ای یزاب شتآ ماگنھ  
o مسارم یرازگرب لحم ینوریب یامن زا سکع 
o یجید و یقیسوم دناب اب 
o کرتشم ھناخ ھب دورو یاھ مدق نیلوا  
o داماد و سورع کرتشم لزنم لخاد زا  
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