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]نپاژ رد لغاش یجراخ دارفا صوصخم[

ھمیب قح ھبلاطم یامنھار ھچباتک
یراک ثداوح

< 1 دلج >
هریغ و تفایرد لباق یاھ ھمیب یایازم ھبلاطم

 ھک ینارگراک ھیلک ،یصاخ تیلم نتفرگ رظن رد نودب ،یراک یاھبیسآ ثداوح ھمیب

 ھکلب دنراد راک هزاجا ھک یدارفا لماش اھنت ھن .دھدیم ششوپ ار دنتسھ لغاش نپاژ رد

 دنوشیم ھثداح راچد تقو ھمین راک نیح رد ،لیصحت نامز لوط رد ھک یدارفا یارب

 .دھدیم ششوپ زین ار

 نارگراک ھب ھک یراک ثداوح ھمیب یایازم عاونا دروم رد یدراوم هوزج نیا رد

.تسا هدش هداد حیضوت ریسفت ھب دریگیم قلعت لغاش یجراخ

 درادناتسا رب تراظن رتفد ھب افطل ،تخادرپ طیارش تایئزج زا یھاگآ دروم رد

.دینک ھعجارم یراک

نآ تفایرد زا دوخ روشک ھب تشگرب تروص رد ھک دراد دوجو یدراوم نمض رد

.دیشاب ھتشاد ار مزال ھجوت دراوم نآ ھب دوشیم ھیصوت .دش دیھاوخ مورحم

】تسرھف【
3ص........ راک لحم ھب دمآ و تفر ای و راک ماجنا رثا رد تحارج ای یرامیب *

7ص........راک لحم ھب دمآ و تفر ای راک ماجنا رثا رد هداوناخ یاضعا زا یکی گرم *
10ص........رضاح لاح رد یراک یاھبیسآ ثادوح ھمیب یررقم تفایرد *

14ص........ رگید فلتخم دراوم *
16ص........دوخ روشک ھب تشگرب تروص رد ھجوت دروم تاکن *

هافر و تشادھب و راک ترازو ،یراک درادناتسا رب تراظن نامزاس یراک ثداوح ھمیب تمارغ شخب

ペルシャ語
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 یتح ای وتحارج ای یرامیب نامرد ھنیزھ ھک دشابیم یمتسیس ،یراک ثداوح زا یشان یاھبیسآ ھمیب
.دنکیم تخادرپ و نیمات ار راک لحم ھب دمآ و تفر ای و راک زا یشان گرم

.دنشابیم ھمیب نیا لماش دنتسھ راک لوغشم نپاژ رد ھکینامز ات زین یجراخ دارفا

یراک ثداوح ھمیب اب ییانشآ

یراک ثداوح ھمیب یاھ یتخادرپ عاونا

راک نیح رد

راک ھب دمآ و تفر نیح رد

رگید دراوم

 رد ھثداح عوقو
راک نیح

 نیح رد ھثداح عوقو
راک لحم ھب دمآ و تفر

ثداوح ریاس

یراک ثداوح ھمیب

 و تشادھب ھمیب

نامرد

 لغاشم زا یشان ثداوح
ددعتم

.دشابیمن هدافتسا لباق یراک ثداوح نامز رد نامرد و تشادھب ھمیب *

【 ھمیب 】【 تلع ・ لیلد 】 【 اھبیسآ کیکفت 】

راک لحم ھب دمآ و تفر ای راک ماجنا زا یشان تحارج نامرد ھنیزھ :هریغ و )تراسخ( ھجلاعم ھنیزھ *

 و هدوب راک لحم ھب دمآ و تفر ای راک زا یشان تحارج رثا رد ھک یدزمتسد:هریغ و )تراسخ( یلیطعت ھنیزھ *
.دشاب هدش نآ تفایرد زا مورحم ،راک ندرک لیطعت روظنمب

 تیبثت( رد ای هدشن نامرد زونھ هام6 و لاس1 زا دعب ھک یرامیب و تحارج:هریغ و )تراسخ( یرامیب و حرج یررقم *
 تیلولعم دح رد ھک یتیلولعم راچد روطنیمھ دشابیمن )یرامیب تیعضو
.دشاب هدش یدنب ھجرد لومشم
.دشاب هدش داجیا راک لحم ھب دمآ و تفر ای راک نیح رد ھکنیا طرش ھب

 و هدوب راک لحم ھب دمآ و تفر ای راک ماجنا زا یشان تیلولعم تمارغ:هریغ و )تراسخ( تیلولعم یررقم *
.دوش تیلولعم یدنب ھجرد لماش و ھتشاد دوجو )تباث مئالع(

 .رگراک گرم نامز رد تمارغ:هریغ و )تراسخ( ناگدنامزاب یررقم *
.یفوتم رگراک نیفدت جراخم ھب طوبرم یاھ ھنیزھ:هریغ و )نیفدت مسارم یاھ ھنیزھ( هزانج عییشت ھنیزھ *

 یرامیب و حرج یررقم ،هریغ و نآ )تمارغ( تیلولعم ،یراتسرپ ھنیزھ:)تراسخ( هریغ و یراتسرپ ھنیزھ *
 تبقارم رد رضاح لاح رد تباث تیلولعم تروص ھب ھک .هریغ و نآ )ناربج(
.دشابیم یکشزپ

3ص.....      راک نیح رد ھثداح عوقو•2 دلج رد】تایئزج【
5ص.....ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح•
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دشاب راک لحم ھب دمآ و تفر ای راک ماجنا زا یشان یرامیب ای تحارج دوجو تروص رد

 ھب دمآ وتفر نیح رد ای و راک ماجنا زا یشان ھک دوش داجیا یتیحورجم ای یرامیب ھکیتروص رد :لاوس
؟دوشیم لبقتم یراک ثداوح ھمیب ار ھجلاعم و نامرد ھنیزھ ایآ ،دشاب راک لحم

 تروصب دنشابیم هدش نییعت ھک ینامرد زکارم ای و یراک ثداوح صوصخم یاھناتسرامیب ردً الوصا①
 قالطا "هدش نییعت یاھ ناتسرامیب" ،زکارم نیا ھب دعب ھب نیا زا ھک( .دیشابیم ھجلاعم ھب رداق ناگیار
)مینکیم
 ار ھجلاعم غلبم ،ددرگ ھجلاعم ھب مادقا هدش نییعت ینامرد زکارم زا ریغ رد دشاب مزال ھک یتروص رد②

.دش دھاوخ هداد تدوع امش ھب غلبم ھیلک ،]ھمانتساوخرد گرب[ ھئارا اب سپس و هدومن تخادرپً اصخش
.دش دھاوخ تخادرپَ الماک دشاب هدش نییعت دح رد ھکیتروص رد زین ناتسرامیب باھذ و بایا ھنیزھ③

لیبق نیا زا و نامرد ھنیزھ تخادرپ

ناتسرامیب باھذ و بایا ھنیزھ

.دشابیم ربتعم لاس2 تدم ھب ،نامرد ھنیزھ تخادرپ زا دعب زور کی .....رابتعا تدم
)درادن دوجو رابتعا تدم تیدودحم① دروم رد(

.دشابیم ربتعم لاس2 تدم ھب ،نامرد ھنیزھ تخادرپ زا دعب زور کی .....رابتعا تدم

14 ص........نامرد ھنیزھ تخادرپ / هریغ و )تمارغ( نامرد ھنیزھ تخادرپ *2 دلج رد】تایئزج【
37 ص........نامرد ھنیزھ ھبلاطم / هریغ و )تمارغ( نامرد ھنیزھ تخادرپ *

»ھبلاطم شور«
.دھد ھئارا هدش نییعت ینامرد زکارم قیرط زا یراک درادناتسا رب تراظن رتفد ھب ار]ھبلاطم تساوخرد ھگرب[ صخش دوخ افطل①
.دھد ھئارا ار]ھبلاطم تساوخرد ھگرب [ یراک درادناتسا تراظن رتفد ھب امیقتسم صخش دوخ②
»ھجوت«
.درک تفایرد )یرامیب تیعضو تیبثت( و نامرد نامز ات نامزمھ تروصب ناوتیم ار② و①

»یتخادرپ یاوتحم«
.دش دھاوخ تخادرپ ناتسرامیب باھذ و بایا یعقاو ھنیزھ غلبم لداعم
»تخادرپ طیارش«
.دش دھاوخ تخادرپ دشاب لیذ طیارش زا مادک رھ یاراد ھکیتروص رد
.دشاب رتمولیک2 زا شیب رگراک تنوکس لحم زا ای راک لحم زا تفاسم ھکیتروص رد1
.دشاب هدش ھعجارم رگراک تنوکس لحم ای راک لحم ھقطنم ای رھش نامھ رد بسانم ینامرد زکرم ھب ھکیتروص رد2
).دش دھاوخ تخادرپ ھنیزھ ،دشاب ھتشادن دوجو راک ای تنوکس لحم رھش نامھ رد یبسانم ینامرد زکرم ھک یرداوم رد ً،ائانثتسا(
»ھبلاطم شور«
.دنک ھعجارم یراک درادناتسا تراظن رتفد ھب صخش دوخ افطل
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تحارج ای یرامیب ھجلاعم تروص رد یرادا لحارم ماجنا

 ھگربرد امرفراک زا ھیدییات تفایرد
تسیمازلاھمانتساوخرد2※

 ردینامرد زکارم زا ھیدییات تفایرد
تسیمازلاھمانتساوخرد※4 ھگرب

تروص ھکیتروص رد
 دروم رد یباسح

 لاقتنا ای و یراتسرپ
 ارنآ دراد دوجو

.دینک ھمیمض

.دوشیم هداد ھئارا )ناگیار( ینامرد لیاسو ،تحارج تروص رد※1

 ،یراک حناوس تروص رد( نامرد ھنیزھ باسح تروص تخادرپ※2

 نیح رد حناوس تروص رد و5 هرامش مرف ،ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح

)16-3 مرف راک لحم ھب دمآ و تفر
.دوشیم تخادرپ نامرد ھنیزھ※3

)ھمانتساوخرد( نامرد ھنیزھ تخادرپ※4

 مرف ھب ،ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح ،یراک حناوس تروص رد(

 مرف ھب راک لحم ھب دمآ و تفر نیح رد حناوس تروص رد و7 هرامش

5-16(

)ھناگادج ھگرب(
 باسح تروص زجب ،راک لحم ھب دمآ و تفر نیح رد ھثداح عوقو تروص رد
.دشابیم یمازلا16 هرامش مرف }حناوس اب طبترم تسرھف{ ھئارا

 ینامرد زکارم ھب ھعجارم
3*ریغ

راک نیح رد ھثداح عوقو

 ھب هریغ و نامرد ھنیزھ تخادرپ
ینامرد زکارم

 ھب ھمانتساوخرد※4 ھگرب ھئارا
یراک درادناتسا تراظن رتفد

 ھب ھمانتساوخرد※2 ھگرب ھئارا
هدش نییعت ینامرد زکرم

 بناج زا ھمانتساوخرد شریذپ
یراک درادناتسا رب تراظن رتفد

 درادناتسا تراظن رتفد تاقیقحت
یراک

 درادناتسا تراظن رتفد تاقیقحت
یراک

 زکرم ھب نامرد ھنیزھ تخادرپ
هدش نییعت ینامرد

 باسح هرامش ھب ھمیب قح زیراو
یضاقتم بناج زا هدش ھئارا

کی تخادرپ نامز ات اضاقت نامز زا الومعم

عقاوم یضعب رد یلو دیشک دھاوخ لوط هام

.دش دھاوخ زین رت ینالوط

هدش نییعت ینامرد زکارم ھب ھعجارم
1※

 ای و یضاقتم زا مزول تروص رد
 یاضاقت ای و تاقیقحت طبترم دارفا
.دمآ دھاوخ لمعب کرادم ی ھئارا
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 روبجم تحارج ھجلاعم روظنمب و هدش ھحناس راچد راک لحم ھب دمآ و تفر نیح رد ای راک نیح رد ھکیتروص رد :لاوس
؟تفرگ دھاوخ قلعت یتراسخ عون ھچ ،میوش دوخ راک ندرک لیطعت ھب

.خساپ
 هریغ و راک یلیطعت تفایرد لومشم دیدش دزمتسد تفایرد مدع ثعاب ھک راک ندرک لیطعت ھب روبجم ھجلاعم روظنمب ھکیتروص رد
.دش دیھاوخ)تراسخ(
یلیطعت مراھچ زور زا ........ نامز ھچ زا *
)هژیو یتفایرد دصرد20 و ھمیب تباب دصرد60( ھنازور قوقح ھیاپ زا دصرد80 تفایرد ........ یلغبم ھچ *

※
)دزمتسد لدعم( هدش اھزور دادعت رب میسقت ھک دشابیم ھثداح عوقو زور زا لبق هام ھس دزمتسد )ھیاپ ھنازور دزمتسد تفایرد(
 هداد خر ھثداح ربتکا هام رد ھکیتروص رد )دشاب هام زور نیرخآ ،قوقح نتسب خیرات ھچنانچ( دزمتسد نی رازھ200 یھام )1 لاثم(
:دشاب

نی6522 یواسم )زور30 ربماتپس هام ،زور31 توا هام ،زور31 یالوجهام( زور92 رب میسقت هام3 رد برض رازھ200
نی5217 یواسم دصرد80 رد برض نی6522

.دش دھاوخ تخادرپ نی5217 غلبم یراک یلیطعت زور رھ لباقم رد نیا ربنانب←

 نی رازھ200 یھام ب تکرش زا و نی رازھ100 یھام فلا تکرش زا و هدش مادختسا ب و فلا تکرش ود رد ھک یرگراک  )2 لاثم(
:دشاب هداد خر ھثداح یالوج هام رد ھکیتروص رد .)دشاب هام زور نیرخآ قوقح نتسب خیرات ھچنانچ( دریگیم دزمتسد
فلا تکرش زا ھیاپ ھنازور دزمتسد تفایرد

نی6593.40 یواسم )زور30 نئوژ هام ،زور31 ھم هام ،زور30 لیروآ هام( زور91 رب میسقت هام3 رد برض نی رازھ200

ب تکرش زا ھیاپ ھنازور دزمتسد تفایرد
نی3296.70 یواسم )زور30 نئوژ + زور31 ھم + زور30 لیروآ( زور91 رب میسقت هام3 رد برض نی رازھ100

نی9891 اب یواسم نی3296.70 ی هوالعب نی6593.40
نی7912 یواسم دصرد80 رد برض نی9891

.دش دھاوخ تخادرپ ھیاپ ھنازور دزمتسد دصرد80 لداعم نی7912 غلبم یراک یلیطعت زور رھ لباقم رد نیا ربنانب←

هریغ و راک یلیطعت )تراسخ( تفایرد

.دشابیم ربتعم لاس2 تدم ھب ھثداح دعب زور زا و ھتشاد تفایرد قح زور رھ تباب ........رابتعا تدم

16 ص........هریغ و راک یلیطعت )تراسخ( تخادرپ  *2 دلج رد】تایئزج【
41 ص........ هریغ و ھبلاطم و راک یلیطعت )تراسخ( تخادرپ *

»تفایرد طیارش«
.دشابیم یمازلا3 یلا1 هرامش زا طیارش ھیلک نتشاد
.ندوب راک لحم ھب دمآ و تفر نامز ای راک نامز رد ھثداح عوقو1
ندوبن ندرک راک ھب رداق2
دزمتسد تفایرد مدع3
»یتفایرد یاوتحم«
 تخادرپ )هژیو یتفایرد دصرد20 هوالعب  دصرد60 ھمیب قح( ھنازور قوقح ھیاپ زا دصرد80 تفایرد ،راک یلیطعت مراھچ زور زا

 ھمیب قح( فلتخم یاھ لغش قوقح عومجم اب ربارب ھنازور قوقح ھیاپ دصرد80 ،ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح تروص رد .دش دھاوخ
.دش دھاوخ تخادرپ )هژیو یتفایرد دصرد20 هوالعب دصرد60

»ھبلاطم شور«
.دھد ھئارا یراک درادناتسا تراظن رتفد ھب ار باسح تروصَ امیقتسم یضاقتم صخش افطل
»ھجوت«
،راک نیح رد ھثداح عوقو تروص رد ھلصاف نیا رد .دش دھاوخن تخادرپ یراک ثداوح ھمیب قح موس زور ات ھثداح عوقو لوا زور زا
.دریگب هدھعب ار )دزمتسد زا %60 لداعم ھنازور( راک یلیطعت تراسخ تخادرپ تسا فظوم امرفراک
 یاھ تکرش یارب ینوناق رظن زا ،راک لحم ھب دمآ و تفر نیح رد تحارجو ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح تروص رد ،لاحنیا اب
.دنریگ هدھع رب ار تاراسخ تیلوئسم ھک درادن دوجو یمازلا هدننک مادختسا
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هریغ و راک یلیطعت )ناربج( تفایرد تھج یرادا لحارم

 امرفراک و جلاعم کشزپ ھیدیئات تفایرد
تسیمازلاھمانتساوخرد ھگرب رد

راک نیح ھثداح عوقو

 رد دعب ھب اضاقت مود راب زایراک درادناتسا تراظن رتفد ھبھمانتساوخرد ھئارا
تفایرد ،راک کرت تروص

 امرفراک زا ھیدیئات
.تسیمازلا

یراک درادناتسا رب تراظن رتفد تاقیقحت

 زا موزل تروص رد
 طبترم دارفا ای و یضاقتم
 ھئارا یاضاقت ای و تاقیقحت
.دمآ دھاوخ لمعب کرادم

 زا یشان تحارج ھکنیا رب ینبم تحارج ای یرامیب لیلد صیخشت•
ریخ ای هدوب راک

یلیطعت ندوبن ای ندوب مزال صیخشت•
هریغ و ھمیب تخادرپ غلبم ھبساحم•

تخادرپ مدع ای تخادرپ نییعت
 ات اضاقت نامز زا الومعم
 کی دودح تخادرپ نامز
دیشک دھاوخ لوط هام
 عقاوم یضعب رد یلو
مزال یرت ینالوط نامز
.دوب دھاوخ

هدش نییعت باسح هرامش ھب ھمیب قح زیراو

یضاقتم صخش ھب تخادرپ مدع ای تخادرپ ھجیتن مالعا

 )ناربج( تفایرد ھمانتساوخرد دروم رد
 ھثداح عوقوتروص رد( هریغ و راک یلیطعت
 ،ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح ،راک نیح رد
 و تفر نیح رد ھثداح تروص رد و8 دنب
)16-6 مرف راک لحم ھب دمآ
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راک لحم ھب دمآ و تفر ای راک رثا رد هداوناخ یاضعا زا یکی گرم تروص رد

تباب ییایازم عون ھچ زا ،راک لحم ھب دمآ و تفر نیح رد ای راک رثا رد هداوناخ زا یصخش گرم تروص رد:لاوس
؟دوب دنھاوخ رادروخرب تمارغ

.دنک تفایرد ار )هزانج عییشت ھنیزھ تخادرپ( هریغ و یراوگوس مسارم ھنیزھ و هریغ و ناگدنامزاب )تمارغ( یررقم دناوتیم هداوناخ1

 غلابم ،دشاب هدرک توف هریغ و راک یلیطعت )تراسخ( ای ،هریغ و )تراسخ( نامرد ھنیزھ تفایرد زا لبق رگراک ھکیتروص رد دناوتیم نینچمھ هداوناخ2

.دنک تفایرد ار هدشن تفایرد

ناگدنامزاب ھب هریغ و )تمارغ( تقوم غلبم تخادرپ ،هریغ و ناگدنامزاب )تراسخ( یررقم ،هریغ و ناگدنامزاب )تمارغ( ھنیزھ

لاس5 تدمب یفوتم رگراک توف زا دعب زور زا ........رابتعا تدم

26 ص........ناگدنامزاب هریغ و )تراسخ( تخادرپ *2 دلج رد】تایئزج【
45 ص........            ھبلاطم و ناگدنامزاب هریغ و )تراسخ( تخادرپ *

ناگدنامزاب هریغ و )تمارغ( یررقم *
»دنشابیم تفایرد یاضاقت لومشم ھک یناگدنامزاب«

 ھب ،ردارب ای رھاوخ ،گرزبردام و ردپ /هون /نیدلاو /نادنزرف /رسمھ دننام هدرکیم نیمات ار اھنآ یگدنز ھنیزھ یفوتم ،رگراک تایح نامز رد ھک یناسک

.دنشاب ھتشاد رارق تیلولعم ای و یدنملاس ینس طیارش رد تسا مزال یفوتم رگراک گرم نامز رد ناگدنامزاب ھیلک رسمھ زج ھب ھک یطرش

»یتخادرپ یاوتحم«
 .دش دھاوخ تخادرپ ریز حرش ھب یررقم ،هدنامزاب دارفا دادعت و دنتسھ تفایرد قحتسم ھک یدارفا تیولوا نتفرگ رظن رد اب

»ھبلاطم هوحن«
 .دنھد ھئارا یراک درادناتسا تراظن رتفد ھب ار ھمانتساوخرد امیقتسم هداوناخ یاضعا افطل

ناگدنامزاب هریغ و )تمارغ( تقوم یررقم *

»یتخادرپ یاوتحم /طیارش«
:دزمتسد لداعم ،دنشابن هریغ و )تمارغ( یررقم تفایرد قحتسم ناگدنامزاب زا کی چیھ ھکیتروص رد *

.دش دھاوخ تخادرپ تیولوا بیترت ھب هداوناخ دارفا ھب زور1000 دزمتسد ھبساحم / نی نویلیم3 هژیو غلبم /زور1000

 شیپ یررقم ای و تقوم یررقم ناونعب لاحب ات ھک یغلبم لک ،دنشابن هریغ و )تمارغ( یررقم تفایرد قحتسم هدنامزاب دارفا ھیلک ھکیتروص رد *

1000 دزمتسد ھبساحم غلبم و زور1000 دزمتسد ھیاپ غلبم ،دشاب یراک زور1000 ھیاپ دزمتسد ھبساحم زا رتمک هریغ و )تمارغ( تخادرپ

.دش دھاوخ تخادرپ تیولوا بیترت ھب ناگدنامزاب ھب یقابلا و هدش رسک یتفایرد غلبم لک زا زور

»ھبلاطم هوحن«
 .دنھد ھئارا یراک درادناتسا رب تراظن رتفد ھب ار باسح تروص ناگدنامزاب افطل

»ھمیب قح تخادرپ اب طبترم«
 تحت یلیصحت یاھ ھنیزھ /هژیو غلبم تخادرپ /ھمیب قح هدشن تخادرپ غلابم
یراک ثداوح نادنزرف زا تیامح یاھ ھنیزھ /ششوپ

ناگدنامزاب هژیو یررقم ناگدنامزاب هژیو )تقوم( یررقم ناگدنامزاب )تمارغ( یررقم ناگدنامزاب دادعت

 یلو زور153 ھیاپ دزمتسد ھبساحم

 زا شیب یفوتم رسمھ ھکیتروص رد

 یاراد ای دشاب ھتشاد نس لاس55

 زور175 ھیاپ دزمتسد ،دشاب تیلولعم

.دش دھاوخ تخادرپ

نی رازھ300

 رد یلو زور153 ھیاپ دزمتسد ھبساحم

 نس لاس55 زا شیب یفوتم رسمھ ھکیتروص

 ھیاپ دزمتسد ،دشاب تیلولعم یاراد ای دشاب ھتشاد

.دش دھاوخ تخادرپ زور175

رفنکی

زور201 ھیاپ دزمتسد زور201 ھیاپ دزمتسد رفن ود

زور223 ھیاپ دزمتسد زور223 ھیاپ دزمتسد رفن ھس

زور245 ھیاپ دزمتسد زور245 ھیاپ دزمتسد
 راھچ زا شیب

رفن

.دوش ھعجارم2 ھخسن9 ھحفص ھب ھیاپ دزمتسد ھباسحم دروم رد※
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 رد امرفراک زا ھیدیئات تفایرد

.تسیمازلا ھمانتساوخرد

راک نیب ھثداح عوقو

 درادناتسا تراظن رتفد ھبیتسویپ کرادم وھمانتساوخدر ھئارا
ناگدنامزاب طسوت یراک

گرم تلع صیخشت•

 /ھمانسانش( یفوتم اب دوخ تبسن تابثا•

)هریغ و یپک

 ار دوخ تاروما ھک دنک تباث ھک یکرادم•

و هدرکیم نیمات یفوتم دمآرد قیرط زا

نآ لاثما

※
 نیا لداعم یکرادم اھروشک زا یضعب رد

 یکردم تروص نیا رد درادن دوجو کرادم

 لباق زین دنک تباث ار یفوتم اب دوخ تبسن ھک

.دشابیم لوبق

یضاقتم صخش ھب تخادرپ مدع ای تخادرپ ھجیتن مالعا

ناگدنامزاب تقوم هریغ و )تمارغ( یررقم تفایرد یرادا لحارم

رگراک گرم

»یتسویپ کرادم«

یراک درادناتسا تراظن رتفد تاقیقحت

ھن ای هدوب راک نیح رد گرم ھکنیا صیخشت•
دراد تفایرد قاقحتسا ھک یصخش یسررب•
هریغ دراوم و ھمیب رادقم ھبساحم•

تخادرپ مدع ای تخادرپ نییعت

 ات اضاقت نامز زا الومعم
 دودح تخادرپ نامز
دیشک دھاوخ لوط هامراھچ
 عقاوم یضعب رد یلو
مزال یرت ینالوط نامز
.دوب دھاوخ

هدش نییعت باسح هرامش ھب ھمیب قح زیراو
 ناگدنامزاب هریغ و )تمارغ( یررقم ھمانتساوخرد•

یشان ثداوح ،راک نیح رد ھثداح زورب تروص رد(

 زورب تروص رد .12 هرامش مرف ،ددعتم لغاشم زا

 )16-8 مرف راک لحم ھب دمآ و تفر نامز رد ھثداح

 تقوم هریغ و )تمارغ( یررقم ھمانتساوخرد•

 ،راک نیح رد ھثداح عوقو تروص رد( ناگدنامزاب

 رد .15 هرامش مرف ،ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح

 لحم ھب دمآ و تفر نیح رد ھثداح عوقو تروص

.)16-9 مرف راک
.دراد دوجو زین رگید کرادم ھئارا تساوخرد لامتحا※
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 تفایرد قاقحتسا و ھتشاد یلیطعت ای و ھجلاعم ھقباس گرم زا لبق یفوتم رگراک ھکیتروص رد :لاوس
 یصخش ایآ ،دشاب هدرک توف ھمیب قح تفایرد زا لبق ھچنانچ ھتشاد ار یراک ثداوح ھمیب قح
؟دنک تفایرد ارنآ ناشیا یاج ھب دناوتیم

ھچنانچ ،دشاب هدرک توف تفایرد زا لبق یلو ھتشاد ار ھمیب قح تفایرد قاقحتسا ھک یصخش
ھتشادن تفایرد یارب ییاضاقت لاحبات یلو هدوب تفایرد لومشم1
تسا هدیسرن دییات ھب زونھ یلو هدومن تفایرد شیاضاقت2
هدشن زیراو نآ غلبم زونھ یلو هدش دییات ھمیب قح تخادرپ3
 .دنتسھ هژیو یررقم روطنیمھ و ھمیب قح تفایرد ھب رداق ناگدنامزاب مزال طیارش ندوب اراد تروص رد و الاب دراوم رد

)هدشن تخادرپ ھمیب قح(

)یراوگوس مسارم ھنیزھ( هریغ و هزانج عییشت ھنیزھ

هدشن تفایرد غلابم و ھمیب قح・ هژیو یررقم قح تخادرپ

.دشابیم ربتعم لاس2 تدمب یفوتم رگراک گرم زور زا .....رابتعا تدم

.تسا ربارب رگید یاھ ھمیب قح اب .....رابتعا تدم

»تفایرد طیارش«
 ،داد ماجنا ار یراوگوس مسارم هدوب راک ھب لوغشم نآ رد یفوتم ھک یتکرش ای و ماجنا ار یراوگوس مسارم ناگدنامزاب ھک یتروص رد
.دش دھاوخ تخادرپ ھنیزھ هدرک رازگرب ار مسارم ھک یفرط ھب

»یتفایرد یاوتحم«
زور30 لداعم ھیاپ دزمتسد هوالعب نی رازھ1315
.دوشیم تخادرپ زور60 غلبم لداعم ،دشاب ھیاپ قوقح دزمتسد زور60 زا رتمک1 هرامش رد هدش دیق غلبم ھکیتروص رد2
»اضاقت شور«
.دنھد ھئارا یراک درادناتسا رب تراظن رتفد ھب ار باسح تروص امیقتسم ناگدنامزاب افطل

32 ص........هریغ و یراوگوس مسارم )ھنیزھ( تخادرپ  *2 دلج رد】تایئزج【
49 ص........هریغ و نامرد یاھ ھنیزھ ھمانتساوخرد و نامرد )ھنیزھ( تخادرپ *

»طبترم ھمیب قح«

 تخادرپ /هریغ و راک یلیطعت )تراسخ( تخادرپ /)تراسخ( یررقم تخادرپ

 یررقم /هریغ و تحارج )تراسخ( یررقم / هریغ و تیلولعم )تمارغ(

ناگدنامزاب هریغ و )تمارغ(

»دنشابیم تفایرد یاضاقت لومشم ھک یناگدنامزاب«
.دنشابیم اضاقت ھب رداق ،2 و1 دارفا طیارش ندوب اراد تروص رد
یررقم قح لومشم یفوتم صخش ردارب و رھاوخ /گرزبردام و ردپ /هون /ردام ،ردپ /دنزرف /رسمھ1
)دشابیمن کرتشم یگدنز ھب یموزل( هدرکیم قشاعم رارما یفوتم دمآرد اب ھک یصخش2
.دنراد ھبلاطم قح ثارو ،دشاب ھتشادن دوجو دشاب اراد ار2 و1 طیارش ھک یصخش ھکیتروص رد نمض رد

»دشاب هدرک توف هدرکیم تفایرد ار ناگدنامزاب هریغ و )تمارغ( یررقم ھک یصخش ھکیتروصرد«
 و رھاوخ /گرزبردام و ردپ /ردام و ردپ /دنزرف /رسمھ( بیترت ھب یفوتم رگراک ناگدنامزاب ...دننک ھبلاطم دنناوتیم ھک یناگدنامزاب
)دشابیمن لومشم هدرکیم تفایرد ار یررقم ھک یصخش رسمھ( )ردارب

»اضاقت هوحن«
.دنھد ھئارا یراک درادناتسا رب تراظن رتفد ھب ار ھمانتساوخرد امیقتسم ناگدنامزاب افطل
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رضاح لاح رد یراک ثداوح ھمیب قح تفایرد دراوم رد

؟درک ھعجارم ینامرد زکارم ھب ناوتیم نامرد تھج ینامز ھچ ات :لاوس

:خساپ
.درک تفایرد هریغ و )تراسخ( ھمیب قح ناوتیم یرامیب و تحارج نامرد )یرامیب تیعضو تیبثت( نامز ات
 تیلولعم یدح ات ھکیروطب دوشن )یرامیب تیعضو تیبثت( ای هدشن نامرد هام6 و لاس1 زا دعب ھکیتروص رد نمض رد

.دیشابیم زین هریغ و )تمارغ( یررقم تفایرد ھب رداق نیگنس تیلولعم دراوم رد ای و دنامب یقاب

»تفایرد یاوتحم و طیارش«
 هریغ و )تمارغ( یررقم دشاب ھتشاد موادت نآ تیعضو و ،هدوب هدش عضو نوناق رد ھک یدنب ھجرد دح رد تحارج ھکیتروص رد
.دشابیم تفایرد لباق یرامیب و تحارج هژیو یررقم /یرامیب هژیو ھمیب قح /یرامیب و تحارج

یراتسرپ هریغ و )تراسخ( تخادرپ »طبترم یررقم تخادرپ«یرامیب و تحارج هریغ و )تراسخ( یررقم

تحارج هژیو یررقم هریغ و )تقوم( تحارج هژیو ھمیب قح تحارج )تراسخ( یررقم یرامیب یدنب تیولوا

زور313 ھیاپ دزمتسد ھبساحم نی1140000 زور313 ھیاپ دزمتسد غلبم 1 ھجرد

زور277 ھیاپ دزمتسد ھبساحم نی1070000 زور277 ھیاپ دزمتسد غلبم 2 ھجرد

زور245 ھیاپ دزمتسد ھبساحم نی1000000 زور245 ھیاپ دزمتسد غلبم 3 ھجرد

»ھجوت«
.دوشیم نییعت یراک درادناتسا رب تراظن رتفد تسایر صیخشت ھب تبسن ھکلب دوشیمن تخادرپ باسح تروص رادقم ھب تبسن
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 ناوتیم ار یصاخ تراسخ ایآ ،هدش )یرامیب تیعضو تیبثت( مالعا یلو هدشن نامرد الماک یرامیب ھکیدوجو اب:لاوس
.درک تفایرد

:خساپ
 داجیا تحارج تیعضو رد یرییغت نامرد ھمادا تروص رد ھک دوشیم هداد صیخشت ھک دراد دوجو یدراوم یراک ثداوح ھمیب رد

.دوشیم )یرامیب تیعضو تیبثت( مالعا دراوم روطنیا رد ،دش دھاوخن

.درکتفایرد تیلولعم هریغ و )تمارغ( ناوتیم ،دنامب یقاب تیلولعم )یرامیب تیعضو تیبثت( مالعا زا دعب ھک یتروص رد

»تفایرد یاوتحم و طیارش«
 یدح اتتیلولعم یلو دوشیم )یرامیب تیعضو تیبثت( مالعا نامرد زا سپ و هدش تحارج راچد راک لحم ھب دمآ و تفر نیح ای راک نیح رد
.دش دھاوخ تخادرپ تقوم ھمیب قح ای یررقم ریز لودج قبط دشاب ینوناق یدنب تیولوا لومشم تیلولعم رادقم ھکیتروص رد ،هدنام یقاب

تیلولعم هریغ و )تمارغ( تخادرپ
»طبترم ھمیب قح تخادرپ«

 /تھاقن نارود یاھ تبقارم /یحارج زا سپ دراوم /هریغ و یراتسرپ )تراسخ( یاھ ھنیزھ تخادرپ

.هریغ و یعونصم وضع دننام یکشزپ لیاسو یاھ ھنیزھ تخادرپ

 رادقم تیولوا
تیلولعم تیلولعم هریغ و )تمارغ( ھمیب قح تیلولعم هژیو ھمیب قح تیلولعم هژیو یررقم تیلولعم تقوم ھمیب قح

1 ھجرد

یررقم

زور313 ھیاپ دزمتسد

 ھمیب قح
تقوم

3420000
نی

یررقم

زور313 ھیاپ ھبساحم

2 ھجرد زور277 ھیاپ دزمتسد 3200000
نی زور277 ھیاپ ھبساحم

3 ھجرد زور245 ھیاپ دزمتسد 3000000
نی زور245 ھیاپ ھبساحم

4 ھجرد زور213 ھیاپ دزمتسد 2640000
نی زور213 ھیاپ دزمتسد

5 ھجرد زور184 ھیاپ دزمتسد 2250000
نی زور184 ھیاپ دزمتسد

6 ھجرد زور156 ھیاپ دزمتسد 1920000
نی زور156 ھیاپ دزمتسد

7 ھجرد زور131 ھیاپ دزمتسد 1590000
نی زور131 ھیاپ دزمتسد

8 ھجرد

 ھمیب قح
تقوم

زور503 ھیاپ دزمتسد 650000
نی

 ھمیب قح
تقوم

زور503 ھیاپ دزمتسد

9 ھجرد زور391 ھیاپ دزمتسد 500000
نی زور391 ھیاپ دزمتسد

10 ھجرد زور302 ھیاپ دزمتسد 390000
نی زور302 ھیاپ دزمتسد

11 ھجرد زور223 ھیاپ دزمتسد 290000
نی زور223 ھیاپ دزمتسد

12 ھجرد زور156 ھیاپ دزمتسد 200000
نی زور156 ھیاپ دزمتسد

13 ھجرد زور101 ھیاپ دزمتسد 140000
نی زور101 ھیاپ دزمتسد

14 ھجرد زور56 ھیاپ دزمتسد نی80000 زور56 ھیاپ دزمتسد

»ھبلاطم شور«
.دھد ھئارا یراک درادناتسا رب تراظن رتفد ھب ار باسح تروص صخش دوخ افطل

تحارج نامرد زا دعب لاس5 ات .....رابتعا تلھم

18 ص........تیلولعم هریغ و )تمارغ( ھمیب قح  *2 دلج رد】تایئزج【
43 ص........ھبلاطم ،تیلولعم هریغ و )تمارغ( ھمیب قح *
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مئاد تیلولعم هریغ و یررقم تفایرد یرادا لحارم

.دراد دوجو زین رگید کرادم ھئارا تساوخرد لامتحا※

 ھگرب رد امرفراک زا ھیدییات تفایرد

تسیمازلاھمانتساوخرد

راک نیح ھثداح عوقو

یراک درادناتسا تراظن رتفد ھبھمانتساوخرد ھئارا

 صخش ھب تخادرپ مدع ای تخادرپ ھجیتن مالعا
یضاقتم

میالع هدش تیبثت تیعضو
یرامیب

»یتسویپ کردم«

 و میالع تیعضو تیبثت دییات نامز
 طسوت یدراوم رد ،تیلولعم ھجرد
 مئالع تیعضو صصختم کشزپ
 دھاوخ رارق یسررب دروم یرامیب
.تفرگ

تیلولعم ھجرد ھیدییات

 نامز ات اضاقت نامز زا الومعم
 دھاوخ لوط هام ھس دودح تخادرپ
 نامز عقاوم یضعب رد یلو دیشک
 .دوب دھاوخ مزال یرت ینالوط

هدش نییعت باسح هرامش ھب ھمیب قح زیراو

تیلولعم هریغ و )تمارغ( تفایرد تساوخرد
 ثداوح ،راک نیح رد ھثداح عوقو تروص رد(
 و10 هرامش مرف شور ددعتم لغاشم زا یشان
 ھب دمآ و تفر نیح رد ھثداح عوقو تروص رد
)16-7مرف ،راک لحم

ھجلاعم

یکشزپ سکع•

 ھکیتروص رد ھباشم یاھ ھنیمز رد•

 ھیاپ /نیلولعم یگتسشنزاب یررقم

 تفایرد هریغ و تیلولعم یررقم

.یتفایرد رادقم تابثا کرادم .دوشیم
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 یراتسرپیاھ تکرش ای و هداوناخ یاضعا تبقارم تحت دشاب مزال ھک دنامب یقاب یدیدش تیلولعم ھکیتروص رد :لاوس
؟درک تفایرد ناوتیم یتراسخ ای یررقم عون ھچدشاب

.درک تفایرد یراتسرپ ھنیزھ تھج ھب یتباث هریغ و )یررقم( غلبم ناوتیم:خساپ

»تفایرد طیارش«
.دوب4 یلا1 طیارش ھیلک یاراد ھک تسا مزال
 یزغم درکلمع لالتخا ،2 ھجرد ای1 ھجرد تحارج هریغ و )تمارغ( یررقم ای و تیلولعم هریغ و )تمارغ( یررقم نتشاد1

.دشاب ھتشادیراتسرپ و تبقارم ھب جایتحا بترم تروصب ای تقو مامت ھک یروطب تیلولعم اب هارمھ یندب درکلمع لالتخا /دیدش
.هریغو انشآ /تسود /هداوناخ ای و ناگیار ریغ یراتسرپ یاھتکرش طسوت یراتسرپ و بقارم تحت نتشاد رارق رضاح لاح رد2
ندوبن یرتسب تحت یکشزپ زکارم ای ناتسرامیب رد3
یراتسرپ زکارم ای نادنملاس یرادھگن زکارم رد نتشادن رارق4

»یتفایرد یاوتحم«
) 2023سرام لوا( دشابیم ریز حرش ھب ھک دشابیم توافتم موادم بتقارم و تقو مامت تبقارم یتخادرپ
نی%"'&!& یلا%$#"! ھنایھام :تقو مامت تبقارم•
نی%(!"( یلا%%'!) ھنایھام:بترم تروصب تبقارم•

»ھبلاطم هوحن«
.دھد ھئارا یراک درادناتسا رب تراطن رتفد ھب ار ھمانتساوخرد صخش دوخ افطل

 قح /تحارج هریغ و )تمارغ( یررقم »طبترم ھمیب قح تفایرد«یراتسرپ هریغ و )یررقم( تفایرد

تیلولعم هریغ و )تمارغ( ھمیب

تھاقن نارود یاھ تبقارم *
 ھتشاد دوجو تیلولعم و یرامیب تفرشیپ رطخ ای دنکیم رییغت یرامیب مئالع یتقو زین )یرامیب تیعضو تیبثت( نامرد زا دعب
 رد .تفرگ دھاوخ تروص یکشزپ ییامنھار و ھنیاعم هام کی رھ ،لماش )تحارج و یرامیب20( یاھیرامیب ھب تبسن ،دشاب

.دنک تفایرد ار هریغ و یکشزپ نامرد یارب باھذ و بایا ھنیزھ دناوتیم درف ،صاخ طیارش
هریغ و یعونصم وضع دننام یکمک لیاسو ھنیزھ تخادرپ *
 نییعت طیارش یاراد ھچنانچ درک تفایرد ناوتیم ھک دوشیم ینیب شیپ ای دنکیم تفایرد ار تیلولعم هریغ و )تمارغ( ھنیزھ ھکیتروص رد
 .درک تفایرد دشاب لوقعم دح رد ھکیتروص رد یعونصم وضع )ریمعت( دیرخ ھنیزھ ناوتیم لوقعم دح رد یغلبم روطنیمھ و هدش
.دش دھاوخ تخادرپ زین )ریمعت( دیرخ تھج دمآ و تفر ھنیزھ دشاب لوقعم یغلبم ھچنانچ روطنیمھ

یحارج زا سپ *
 لمع هدش نییعت ینامرد زکارم ای ثداوح ھمیب ناتسرامیب رد ناوتیم دوشیم تفایرد تیلولعم )تمارغ( قح ھکیتروص رد
 ار یحارج لمع زا دعب یتح )یرامیب تیعضو تیبثت( ھجلاعم ،تحارج راثآ لیلقت ای یعونصم وضع بصن تھج یحارج
 ار هریغ و یکشزپ نامرد یارب باھذ و بایا ھنیزھ دناوتیم درف ،صاخ طیارش رد .داد ماجنا یصخش ھنیزھ تخادرپ نودب
.دنک تفایرد
یراک ثداوح ھمیب یلیصحت ھنیزھ کمک *
 ھب ھنیزھ کمکدنناوتیم ،دنشابیم لوغشم لیصحت ھب ناشدنزرف و دنتسھ هریغ و یررقم تفایرد تیعضو رد ھک یناگدنامزاب

 ثداوح ھمیب کدوک دھم ھنیزھ کمک /یراک ثداوح ھمیب یلیصحت ھنیزھ کمک( دننک تفایرد دشاب لوقعم دح رد ھک یطرش
)یراک

لاس2 تدمب تفرگ رارق تبقارم تحت ھکیمود هام لوا زور زا .....رابتعا تدم

33 ص........یراتسرپ هریغ و )ھنیزھ( ھمیب قح *2 دلج رد】تایئزج【
51 ص........ھبلاطم یراتسرپ هریغ و )ھنیزھ( ھمیب قح *

یبناج یاھتیامح متسیس
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 دوشیمنیراک ھثداح لماش راب نیا ھک دراد نیا رب رارصاو دنکیمن یراکمھ امرفراک ھک منکیم راک یتکرش رد نم )س
؟درک دیاب راکچ ،دھدیمن لیوحت نم ھب ار یرادا لحارم ماجنا تھج یھاوگ لیلد نیمھ ھب

 ھکیتروص رد نیاربانب .دوش ماجنا هدید بیسآ صخش دوخ طسوت دیاب یراک ثداوح ھمیب یرادا لحارم یاھراک)ج
.داد ماجنا ار یرادا لحارم یاھراک ناوتیم مھ یھاوگ نودب دنکیم یراددوخ یھاوگ نداد زا امرفراک

هریغ دراوم

؟درک لابند یراک ثداوح ھمیب قیرط زا مھ ار هداتفا قافتا لبق یلیخ نامز رد ھک یا ھثداح ناوتیم ایآ )س

.دوش عوجر فلتخم ثداوح رابتعا خیرات ھب دوشیم ھیصوت .دراد یصاخ رابتعا تدم یا ھثداح عون رھ)ج

؟دوب رادروخرب یراک ثداوح ھمیب یایازم زا ندش دیرخزاب ای یگتسشنزاب زا دعب ناوتیم ایآ )س

 ای امرفراک تنوکس لحم ای تاصخشم یدراوم رد یلو دوب رادروخرب ھمیب یایازم زا ناوتیم مھ تیعضو نیا رد )ج
.دش دھاوخ ھبلاطم ناراکمھ

 ھمیب یایازم زا تروصنیا رد ایآ .دش مالعا نم ھب ریز دراوم مدوب راکب لوغشم نآ رد ھک یتکرش فرط زا )س
؟دش مھاوخن رادروخرب یراک ثداوح

.دوشیم یراک ثداوح ھمیب زج ھب یرگید ھمیب لماش الامتحا ھثداح نیا② میشابیمن یراک ثداوح ھمیب وضع ام①

)ج
 ھبدمآ و تفر نیح ثداوح ای یراک ثداوح عقاوم رد دشابن زین یراک ثداوح ھمیب وضع تکرش ھکیتروص رد①

.دنوش دنم هرھب یراک ثداوح ھمیب یایازم زا دنناوتیم راک لحم
 ثداوحھمیب یایازم زا ناوتیم زین دوب یرگید یھورگ ھمیب ای یرایتخا ھمیب وضع تکرش ھکیتروص رد یتح②

.دوب دنم هرھب یراک
※

 یتفایرد مدع ای یتفایرد لیلقت لامتحا ،هدش تفایرد )یگدید بیسآ تمارغ /راک یلیطعت ناربج /نامرد ھنیزھ( تمارغ تکرش زا ھکیتروص رد

.دراد دوجو ھمیب زا
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؟دوب رادروخرب ناوتیم یراک ثداوح ھمیب یایازم زا ریز دراوم تروص رد ایآ)س

.تسیک فداصت فرط منادیمن یلو متشادرب تحارج و هدرک فداصت ،ھخرچود اب راک لحم ھب نتفر نیح رد①

.مدش یمخز ھک مدرکیم تکرح یگشیمھ ریسم زجب یرگید ریسم زا راک لحم ھب نتفر نیح رد②

)ج

.درک هدافتسا ناوتیم یراک ثداوح ھمیب قح زا ھلب①

.درک هدافتسا یراک ثداوح ھمیب زا ناوتیم دشابن یصاخ طیارش ھکیتروص رد②

راک لحم ھب دمآ و تفر دروم رد

.دشاب راک ریسم رد و راک روظنمب دمآ و تفر نیح رد رگراک تحارج ،ینعی راک لحم ھب دمآ و تفر نیح ثداوح
،دیامیپب یقطنم شور و ریسم یط اب دشابیم لیذ رد هدش دیق3 یلا1 هرامش زا لماش ھک ار راک ریسم ،رگراک عقاو رد
.دنتسھ راک ھصخشم دوخ ھک یدراوم یانثتسا ھب

.تشگرب و تفر تروصب و تنوکس لحم ھب ات راک لحم زا1
 دوجو تروص رد( هدش بیوصت هافر و تشادھب و راک ترازو نیناوق رد ھک رگید یتکرش ات تکرش کی نیب ریسم2
)راک ددعت

)میقتسمریغ یاھریسم( نآ زا دعب ریسم رد ای و الاب1 هرامش ریسم نیح رد3
)دشاب هافر و تشادھب و راک ترازو ھبوصم نوناق لماش ھکیتروص رد(
»یتفایرد یاوتحم«
.دشابیم ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح و راک نیح رد ثداوح دننام
).دش دھاوخ رسک لوا راب یتخادرپ زا نی200 غلبم ،راک یلیطعت ھمیب قح دروم رد(
»ھبلاطم هوحن«
.دشابیم ددعتم لغاشم زا یشان ثداوح و راک نیح رد ثداوح دننام
نآ لاثما و )فداصت دروم رد( فداصت یھاوگ :یتسویپ کرادم

6 ص........راک لحم ھب دمآ و تفر ثداوح تمسق2 دلج رد】تایئزج【

 لباقم فرط یکِس یابیج ھمیب زا هدافتسا اب .مدش یمخز و هدرک فداصت راک لحم ھب دمآ و تفر ریسم لوط رد)س
؟دش مھاوخ دنم هرھب یراک ثداوح ھمیب یایازم زا دوجو نیا اب ایآ .مدرک تفایرد تمارغ

 .دش دھاوخ رسک لک غلبم زا لباقم فرط ھمیب زا یتفایرد رادقم یلو درک تفایرد ار یراک ثداوح ھمیب قح ناوتیم )ج
 ای تفایرد ھب ھجوت نودب دوشیم تخادرپ هژیو یررقم ھک تیلولعم دوجو ای و یراک یلیطعت تروص رد ً،انمض
.دش دھاوخ تخادرپ ھمیب غلبم لک ،لباقم فرط یکِس یابیج ھمیب زا تفایرد مدع
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دوخ روشک ھب تشگزاب دروم رد ھّجوت لباق تاکن

.دشدھاوخ تیبثت و نییعت یجراخ یاھزرا شورف خرن ھب تبسن ،نییعت نامز رد ھمیب قح غلبم

ھمیب قح یتفایرد غلبم

»نپاژ زج ھب یرگید روشک زا ھمیب قح تفایرد هوحن«

.دوب دھاوخ ھمیب قح تفایرد لماش دوش ھتفرگ تروص یلوقعم ھجلاعم و ھنیاعم ھکیتروص رد
)دش دھاوخ تخادرپ مزال ھنیزھ غلبم(

.دریگ تروص ھجلاعم یجراخ روشک کی رد ھکیتروص رد

تھاقن نارود تبقارم *
)رچلیو ناکما تروص رد( نآ لاثما و یعونصم وضع ھنیزھ تخادرپ *
یحارج زا سپ یاھ تبقارم *
یراک ثداوح ھمیب یلیصحت ھنیزھ کمک *
)نپاژ لخاد سرادم رد روضح ھب دودحم(

13 ص......

.دوشیم ھئارا روشک لخاد رد طقف ھک یتیامح یاھمتسیس

(R5.3) 


