
 
 رتهب باخ0نا تیاس رد رگنامرد مان تبث مرف

 
 ،روـشک فلتخم یاهرهـش رد ینوFد ل?0نک یـسانـشناوF هزوح رد تیحالـص بحاـص ناـسانـشناوF یفرعم صوـصخ رد دارفا ر?کم یاهسامت هب هجوت اب
 یاههزوح زا یکی Fد لقادح دارفا نیا .تـسا هدومن دנ_ـسه بلطواد عوـضوم نیا یارب هک یدارفا زا یتـسرهف راـش0نا هب مادقا رتهب باخ0نا هـسـسوم
  .دناهدومن تفاFkد ار دوخ راک هناو?پ حالصیذ یاهنامزاس زا و ی?پس ار رتهب باخ0نا هسسوم یاهشزومآ ینامرد جوc و تכا ،ینامرد تیعقاو ،یدرف
 رتهب باخ5نا تیاس رد مان تبث یارب مزال طیارش )فلا

 ،ینامرد تیعقاو :هلمج زا رتهب باخ0نا ناوFتمالــس و تــشادهب هــســسوم رد ینوFد ل?0نک رب ینتبم یــشزومآ یاه هرود زا یکی ندومن ی?پــس .1
  نمتاگ رب ینتبم ینامرد جوc ،رسلگ رب ینتبم ینامرد جوc ،رگن تnثم نامرد ،دهعت و شریذپ ?ب ینتبم نامرد

 یتسrkهب نامزاس ای و Fوشک هرواشم و یسانشناوF ماظن نامزاس زا زوجم نتشاد .2
 هنالاس تیوضع هنrkه تخادرپ .3

  رتهب باخ5نا ناوD تمالس هسسوم هب هئارا یارب <گنامرد مزال کرادم )ب
 یتسrkهب نامزاس ای و Fوشک یسانشناوF ماظن نامزاس زوجم ریوصت لاسرا •
 هنالاس تیوضع قح هب طوw?م یتخادرپ شیف ریوصت لاسرا •
 رگنامرد طسوت هدش ءاضما و لیمکت مان تبث مرف لاسرا •
 کرادم لاسرا هوحن )ج

 – ۰۹۳۶۶۸۶۷۳۸۵ مارگلت - پا ستاو هراـمـــش هـب اـی و  thebetterchoice.ir@gmail.com لـیمیا سردآ هـب کرادـم لاــــسرا اـب دـنناوتیم نادـنمقالع
 هـــســـسوم رتفد ۰۲۱-۸۸۲۳۰۲۶۰ هرامـــش اب ،یـــشـــسرپ ?ه نتـــشاد تروـــص رد دیناوتیم نینچمه .دننک مادقا دوخ مان تبث هب تnـــسن ۰۹۱۹۴۱۹۲۹۲۹

  .دینک لصاح سامت )ییانعر مناخ( رتهب باخ0نا ناوF تمالس

  رتهب باخ5نا تیاس رد رگنامرد مان تبث یارب هجوت لباق تاکن )د
  .دوب دهاوخ مالعتسا لباق طw?یذ یاهنامزاس زا مزال د�یات و هدوبن درف ی?گنامرد د�یات ینعم هب تیاس رد یفرعم
 نتـــشاد و هدوبن هـناربهار تـk?یدـم و یناـمرد تـیعقاو ،باـخ0نا یFو�ت هـماـنیهاوگ نتـــشاد هـب یموrل ،نارگناـمرد شخب Fد تـیاــــس رد دوخ ماـن جFد یارب
  .تسیفاک دارفا مان تبث یارب ?تهب باخ0نا هسسوم ینوFد ل?0نک یسانشناوF یاهدرکیوc Fا کی ?ه رب ینتبم یاههرود رد تکرش یاههمانیهاوگ
  .دشابیم لاس ره یارب لایر ۷،۰۰۰،۰۰۰ تیوضع قح غلبم
 دیدجت هب تnـسن تـسیابیم یـضاقتم دارفا هرود نیا نایاپ cا سپ و هدوب دعب لاـس نابآ لوا ات ،لاـسره نابآ لوا زا ،تیاـس رد دارفا یفرعم هنالاـس هرود
 .دنیامن مادقا دوخ هنالاس تیوضع قح
 اما ،دنهد ماجنا ار دوخ مان تبث ی?یگوــضع نامز cا دعب یخFkات ره رد دنناوتیم دارفا .تــسا لاــس ره نابآ خFkات رد یمــسر تروــص هب هنالاــس هرود زاغآ
  .ددرگ دیدجت مان تبث ،رگنامرد ناونع هب درف یفرعم همادا یارب تسیابیم هک دوب دهاوخ نابآ هام رد ،مان تبث نامز cا غFاف هنالاس تیوضع نایاپ
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