
 ۵- مویلیل جیکپ  lilium package 
 

ولپ عاونا  : 

 ولپ،ینانوی ولپ،ینارفعز دیفس ولپ،تشوگ اب ولپ ولابلآ غرم اب ولپ نیریش،غرم اب ولپ کشرز،هرب تشوگ اب ولپ القاب
ینیچ ولپ(ولپ وگیم،یکیزکم ) غرم نیچ ھت  

کاروخ عاونا : 

 کاروخ،وگیژ کاروخ،تشوگ تلور کاروخ،غرم تلور کاروخ،نابز کاروخ،فناگرتسا نکیچ،تاجیزبس کاروخ
ییایرد یاذغ(گنچرخ و رتسبال ) 

ینیئزت یاذغ : 

نامھیم 50 رھءازا ھب نیئزت اب ھتسرد ریش یھام،ددع1 نامھیم رفن 100 رھ ءازا ھب ھتسرد هرب  

ودرا راب : 

یمساق ازریم،یزبس وکوک،ناجمداب میلح،یماش،ھتفوک،ھملد  

تشروخ عاونا : 

یراک،یزبس ھمرق،سفرک،ناجنسف  

بابک عاونا : 

،هدیبوک بابک%100،بابک ھجوج 100% 100% گرب%100،یزاقفق بابک  

رسد عاونا  : 

 رلکا،ھفاکسن سوم،تالکش سوم،ھفاکسن رسد،لسورتسا رسد،لماراک رلکا رسد،تالکش رسد،کیک زیچ رسد،تولودر رسد
،تالکش تناز،سرام کیک زیچ،توتاش ترات،یتالکش  

وسیماریت رسد،اتوکاناپ رسد،لماراک تناز،التون ترات  

دالاس عاونا  : 

 دالاس،جانفسا و رینپ دالاس،نوبماژ دالاس،یزاریش دالاس،اتساپ دالاس،یزنودنا دالاس،لصف دالاس،ینانوی دالاس،رازس دالاس
تاج یشرت ،رایخ و تسام،کیسالک فرودلاو دالاس،النازناپ  

یندیشون عاونا : 

یعیبط وتیھوم و لاقترپ بآ،رتسلد،یندعم بآ،غود،یطوق ھباشون  



2 

یئاریذپ : 

شینراگ هارمھ ھب لدم10یعیبط هویمبآ (Vip) ) وسرپسا و کرت هوھق،تلکاچ تاھ،ھفاکسن و یاچ،  یور راد رمراو یروق
 هارمھ ھب هدش سیالسا هویم لدم 5 لقادح(هویم لتکوک ،لدم 7 کی ھجرد هویم)رادنامھم طسوت ورس ای زیم رھ
اولقاب  ییاریذپ و هویم ترات لدم 6 ینیریش،)نیازید  

هدعو نایم : 

) یشوس،یدنلیات یسیاپسا،فکارک،یراخوس چراق،یبوچ بابک،غرم ھلیف،تشوگ کیتسا،ینیچاپ،یراخوسوگیم  ات ییاریذپ
هدعو نایم صوصخم فورظ و مرف سابل اب رادنامھم طسوت دشابیم ماش زا لبق  ) 

نانامھیم یاھزیم یور نیازید : 

عمش تاش شش لخاد ییارآ عمش،درگ ھنیئآ ،رادحرط یذغاک لامتسدو یلامتسد اج،نادلگ  

ینیچ ای رولب یروخ ینیریش و هویم فورظ،راد نیگن هرفس لامتسد هارمھ ھب یباقشب ریز  

یئاریذپ سیورس و یلدنصوزیم  : 

 یلدنص هارمھ ھب زراوس یاھزیم و ھپاناک،ددع 4 یپ ِآ یو زیم،یئاریذپ لماک فورظ هارمھ ھب لیتسا ھلبم یلدنص و زیم
یشکارم یاھ قاط،ھطوحم یارب یسیلگنا  

رادنامھیم  : 

رھ ءازا ھب مرف سابل اب رادنامھیم  صوصخم رادنامھم،رفن کی ییوگ دمآ شوخ رادنامھیم،رفن کی رادنامھیمرس،رفن 10
الردنیس(کدوک صوصخم رادنامھم،تسیترآ پاکیم،داماد و سورع ) 

  

یدورو تافیرشت : 

هاتوک و دنلب پاک، لصفم یئارآ عمش،نیئوک زیم،یشکارم سوناف ،ھسیر،یتافیرشت رتسول،کیتسر سکاب  

ییارآ عمش : 

ییارا عمش یارب لاتسیرک یاھ نادعمش، )دنلب ھیاپ یاھ عمش،قلعم عمش و بآ گنت،عمش نیفاراپ تاش(مسارم لک ییارآ عمش  

یئارآ لگ    : 

 ھب ینیازید یاھنادلگ نیئزت،مرتحم نانامھم و داماد و سورع یدورو، داماد و سورع هاگیاج،نامھم یاھزیم لماک ییارآ لگ
هدش رتشیب لبق جیکپ ھب تبسن ییارا لگ مجح ونم نیا رد(ماش زیم ییارآ لگ،گنر مت باختنا اب یلانروژ تروص ) 
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تافیرشت ایادھ  

 )وگنات،کیک،یدورو(یارب یلاتسیرک درس یزاب شتآ ھلحرم3 ،ھقبط 5 یسورع کیک،سورع نیشام ییارآ لگ
 لگ هارمھ ھب یباختنا دقع هرفس،نومزیزع داماد و سورع هرفن ود صقر یارب کشخ خی هارمھ ھب یلاتسیرک

 و سورع سابل و هاگشیارآ فیفخت تراک)کیتسر/ریرح و سکاب/یتنس/ هرقن فورظ و ھنیآ(هژیو ییارآ
یرادربملیف  


