
  )وگنك هميرك هدنهد يزيرنوخ بت(FHCC يراميب

 :همدقم
   دوش يم لقتنم هنك طسوت هك تسا الاب ريم و گرم اب داح راد بت يراميب كي)FHCC(وگنك هميرك يسوريو هدنهد يزيرنوخ بت

   يراميب يگدنكارپ
 رد يناسنا و يماد رتشيب يگدولآ رگناشن هك دوش يم شرازگ ناتسناغفا و ناتسكاپ روشك ودزا يراميبزا يدايزدراوم ريخا ياهلاس رد
 هنافسأتم  هك يرايتخب لاحمراهچ ناتسا-درك رهش رد كشزپ جوز كي يالتبا لابند هب 8731 لاس رويرهش رد.دشاب يم قطانم نيا
   .دش شرازگ روشك فلتخم ياهناتسا رد يراميب نيا، ديدرگ مناخ راكمه گرم هب رجنم
  يراميب لماع   

  .دور يم نيب زاو هدوب ساسح رلكو يديسا طيحم،ترارح هب تبسن هكدشاب يم هدنشكو كانرطخ يراميب نيا لماعFHCCسوريو

  يراميب لاقتنا  ياههار         
 رد ام روشك زا يعيسو قطانم رد هك دشاب يم امولايه مانب هنكزا يعون  FHCC سوريو نزخم و لقان نيرتمهم :هنك شزگ -1
 لقتنم ناسنا هب تسوپ يور نآ ندرك هل اي هدولآ هنك طسوت شزگزا سپ سوريو .دوش يم هدهاشم هنك نياً امومع يماد ياهطيحم
 ندگرك،ولافوب،يهوكواگ،رخروگ،گس،زب،دنفسوگ،واگ لماش يشحوو يلها تاناويحزا يفلتخم عاونا سوريو نيا.دوش يم
 راد بت يراميب كي اب و درادن يحضاو نادنچ مئالع تاناويحرد يراميب نيا.ديامن هدولآار غرم رتشو،يغيت هجوج، شوگرخ،هفارز،

   .دوش يم مامت هزور دنچ
  ماد هدولآ تفاب و تاحشرت ، نوخ اب سامت -2
 حبذ، لاقتنا هار نيرتعياش ام روشك رد .دهد لاقتنا ناسنا هب ار سوريودناوت يم هدولآ ماد ياه تفاب و تاحشرت ، نوخ اب سامت

  .تسا هدوب حبذ زا سپ ءاشحا و نوخ ، ماد هشال اب سامت و هدولآ ياه ماد

  ) يناتسراميب تنوفع ( ناسنا هب ناسنا لاقتنا  -3
   .دوش يم يراميب لاقتنا ثعاب يزيرنوخ هلحرم رد هژيو هب ناراميب تفاب و نوخ اب سامت

   ينيلاب مئالع
 يتفس و درد ، يجيگ ، )اهاپ و تشپ هيحان رد ًاصوصخ( ينالضع درد ، زرل ، بت ، ديدش دردرس راچد راميب . تسا يناهگان مالع عورش
 يم ينوخ طلخ يتح و محر ، اه شوگ،مشچ همحتلم ، ناهد ،تسوپ ، اهطاخم رد يزيرنوخ هارمه هب، مشچ يزمرق و درد ، يندرگ
  .. تسا هارمه يمكش رشتنم درد و لاهسا اب هاگ و دشاب مه درد ولگ اي غارفتسا ، عوهت تلاح تسا نكمم .دوش

   نامرد
 دروم و يرتسب ناتسراميب رد هلوزيا طيارش رد ًاروف يتسياب دشاب اراد ار وگنك هميرك هدنهد يزيرنوخ بت يراميب مئالع يدرف رگا 
 يزيرنوخ ديدش لامتحا ظاحل هب نيرپسآ زيوجت زا . درادن يعنام زاين تروص رد غارفتسا دض و رب بت زا هدافتسادريگ رارق اوادم
   .ددرگ يراددوخ
   . تسا رثوم يدايز دودح ات نايالتبم نامرد رد نيريوابير اب ييوراد نامرد

   يريگشيپ           
 فرصم و ديرخزا بانتجا،زپ مينو ماخ يماد ياه هدروآرف  فرصمزا بانتجا،هنك ندرك هلو شزگ زا تظفاحم، اهماد ييادز هنك 
 نيرتمهمزا ناراميب عقوم هب و عيرس نامرد و يباي راميب ، دنوش يم روشك دراو قاچاق و ينوناق ريغ قيرط هب هك يياهماد
  دشاب يم هدنشكو كانرطخ يراميب نيازا يريگشيپ ياههار

 نايمرد ياهيراميباب هزرابمدحاو


