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 WBT    

 کی ت وصب

  رج  ی اجت تیلباق

دینک

 تحت یاه اک ه  

 زاین اب    بو

دیهد قیبطت ی اک

 همانرب کی ی رب

 بسانم یدمآ د

دیوش هدامآ

 قفوم ی اک میت کی

 لیکشت ی دبرض

دیهد

 ی رب ید  دناتس 

  د WBT هعسوت

 میظنت دوخ نامزاس

دینک

 یزاس هدایپ نیلو 

دیهد ماجن     قفوم

 بو تحت شزومآ

 ف ده  ساس  رب   

دینک یبایز  

 شزومآ ن ریگدای هب

 WBT هک دیهد

  هعسوت عون کی

تس    زف  مرن

 همانرب ی  دهگن

 و دوجوم یاه

 ی رب یزی  همانرب

یتآ

 شز   تیریدم

 و WBT متسیس

  رنآ یاهدرب اک

دیهد شزومآ

 شزومآ ، ی اجت لم وع ی اکمه

اه IS و ن ریدم

 ه   م دک ؟؟ تس  ی ورض شزومآ

!؟لح

CBT – EPS – VAC- ASC

 یدیلوت یاهشز   ن زیم ،لماعت هج د
 طبترم یاه وتکاف

شزومآ هنیزه اب

 و یریگدای عون

یوتحم یگدیچیپ

 تابث و ی اگدنام

یوتحم

 ینابیتشپ و تیامح

یرتویپماک

تخاس ریز

یوتحم نامز

همجرت و تیلحم

ی  دهگن

:هژورپ ریدم

هژورپ مامت یربه 

wbt

:یشزومآ ح رط

 باختن ،زاین د و رب

شزومآ عون

:متسیس ریدم

ینف ییامنه   هئ   

 عوضوم صصختم

:س د

 فیرعت هب کمک

 و همانرب ف ده 

س د یبایز  

 تسرپرس

 ریگ د:نایوجشن د

دنوش یم متسیس

  وم  ناسانش اک

 یپک قح:یقوقح

 و ت دنتسم تی  

اهنآ یس رب

 تحص نیمضت : ، اتس ریو

نابز  وتسد ،رم رگ

 نم  ی  دهگن:یوق نابتشپ

ینابیتشپ طابت   و عبانم

 3  د لاعف شقن :سیون همانرب

هژورپ هعسوت زاف

 هب س د حرط لیدبت:تسیف رگ

 :هکبش لوئسم .بو تاحفص

تیاس  ورس ی  دهگن

 ای نامزمه همانرب هئ    :یبرم

نامزمه ریغ

  زف  مرن و   زف  تخس تایلمع یامنه  
 نایرج،ی  زف  مرن   زب  باختن 

دیلوت تایلمع

تخاس ریزرتسب یقوقح یاه همانربیفیک نیمضتینابیتشپ

 ت اجت  اک و بسک

کینرتکل 

طبترم   زب 

Eleasnine

 یاه همانرب طس و

یدرب اک

 هز دن  لباق ی امعم

یریگ

 د  دناتس  هسیاقم

 یریگدای

بقاث یلع
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