
 

 

 

 ساًت 5.94اًذاصٍ دّس سش :

 ساًت .9عوق:

عالهت هیضًین9هْاظب باشیذ گشٍ ُا سّ  داًَ سش هیٌذاصین)سّی هیل حلقَ ای(9بِن ّصل هیکٌین ّ اّى هحل سّ 88

 .سج دیگَ ببافیذ 5سًگ سّ عْض کٌیذ ّ  سج ببافیذ ّ بعذ 5سّی هیل ًچشخًْیذ9

 :اداهَ بَ ایي صْست

 سج اّل: صیش

 سج دّم : سّ

 سج سْم : صیش /سًگ سّ عْض کٌیذ

 ش/سًگ سّ عْض کٌیذ: صی4ّ  5سج 

 ببافیذ/سًگ سّ عْض کٌیذ 3تا  9:هثل سج 8تا  6سج 

 : صیش 91ّ  .سج 

 95بذیذ تا صهاًی کَ بَ اًذاصٍ ی  ببافیذ9سًگ سّ عْض کٌیذ9بافت سادٍ سّ اداهَ 3تا  9:هثل سدیف 93تا  99سج 

 .هیضاسیذ ساًتی هتش بش9َایي قسوت سّ غالهت

 :بافتي تاج کالٍ

تا دًَّ بیشتش   کَ سّی هیل حلقَ ای چٌذ ل ُای دّسش بافت سّ بَ یسَ قسوت هساّی تقسین کٌیذ طْسیبا استفادٍ اص هی

 :باقی ًو9ًَْبعذ ایٌطْسی ببافیذ



 

 

هحل ًشًَْ گزاسی سّی هیل حلقَ ای تکشاس  تا صیش ببافیذ/دّ تا دًَّ بعذ سّ با ُن یکی ببافیذ/اص.کن کشدى سج اّل:

 ببافیذ ّتا دًَّ ّ سدیف بعذ س 81کٌیذ_

تا دًَّ  27تا دًَّ صیش /دّتا دًَّ بعذ سّ یکی کٌیذ/اص هحل ًشًَْ سّی هیل حلقَ ای تکشاس کٌیذ_ 8کن کشدى سج دّم:

 ّ بعذ سج بعذی

تا دًَّ ّ سج  65تا صیش/ئْتا دًَّ بعذ سّ یکی کٌیذ /اص هحل ًشًَْ سّی هیل حلقَ ای تکشاس کٌیذ_ 2شدى سج سْم:کن ک

 بعذ

تا  46تا دًَّ صیش/دّ تا دًَّ بعذ سّ یکی کٌیذ/اص هحل ًشًَْ سّی هیل حلقَ ای تکشاس کٌیذ_ 6م:کن کشدى سج چِاس

 د999ًَّسج بعذ

 تا د58ًَّتا صیش/دّتا دًَّ یکی/اص هحل ًشًَْ سّی هیل حلقَ ای تکشاس کٌیذ/ 4:4کن کشدى سج 

 تا دًَّ 51کشاس کٌیذ/تا صیش/ دّتا دًَّ یکی/اص هحل ًشًَْ سّی هیل حلقَ ای ت 5: 5کن کشدى سج

 تا دًَّ 37تا صیش/دّتا دًَّ یکی/اص هحل ًشًَْ سّی هیل حلقَ ای تکشاس کٌیذ/ 3: 2کن کشدى سج

 تا د75ًَّتا صیش/دّتا دًَّ یکی/اص هحل ًشًَْ سّی هیل حلقَ ای تکشاس کٌیذ/ 7: 8کن کشدى سج

 تا د96ًَّی تکشاس کٌیذ/: یکی صیش/دّتا دًَّ یکی/اص هحل ًشًَْ سّی هیل حلقَ ا.کن کشدى سج

 :سدیف بعذی

9 اص دًَّ ای   ّ ًین ساًتی ببشیذ 71دًبالَ  دّ تا دًَّ یکی کٌیذ/اص هحل ًشًَْ هیل حلقَ ای تکشاس کٌیذ/ًخ سّ با یَ

 .کْس کٌیذ باقیوًْذٍ سد کٌیذ9هحکن بکشیذ ّ

 /فادٍ هیکٌیذ با رکش هٌبع باشَ لطفاایي آهْصش هخصْص خْدهَ 9کلی صحوت کشیذم تشجوَ کشدم9کپی ًکٌیذ لطفا9اگَ است

 .ا عْض کشدى سًگ کاهْاُابٍ ٌُذًَّ ای استفادٍ کٌیذ البتَ اص ایي هذل کالٍ هیتًْیذ بشای بافتي کال

  

 


