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 تیرومام هینایب

 
 رد یقفوم هقباس هک میتسه يدنب هتسب و پاچ تالوصحم هنیمز رد هدش هتخانش تکرش کی ام
 ياهراکهار لابند هب ًامئاد و هدوب لوحت لاح رد ًارمتسم راک و بسک . دراد تیفیک و يروآون
 ، یفیک حطس ياقترا روظنم هب يژولونکت و یلام ، یناسنا عبانم رتهب يریگراک هب تهج يدیدج
 . میتسه تامدخ هئارا رد رتشیب تعرس و يدنب هتسب و پاچ رازاب یکینکت و یگنهرف
 زا رما نیا هک تسا نارادماهس و نانکراک ، نایرتشم دزن تکرش شزرا شیازفا گنرارف تیرومأم
 دریگ یم ماجنا یجراخ و یلخاد ياهرازاب هب تیفیک اب و هدنزرا تامدخ و تالوصحم هضرع قیرط
. 
 يوق زا رترب يروآدوس رد یتسیاب یم رضاح هعومجم ياهراکو بسک زا کیره رما نیا ماجنا يارب
 رگید اب هسیاقم رد میشاب رداق هک درک میهاوخ تیقفوم ساسحا ینامز اهنت . دشاب ابقر نیرت
 . میزاس مهارف دوخ ناعفن يذ يارب ار يرادیاپ و رتشیب يروآدوس ، طبترم عیانص
 ینف شناد یناسرزور هب و نیون ياه يژولونکت زا يریگ هرهب و يروآون ورگ رد ام دشر هکیلاح رد
 رازاب طیارش هب ییوگخساپ یگنوگچ ورگ رد  اتیاهن تیقفوم ، دشاب یم نآ زا لصاح يرو هرهب و
 .دشاب یم
 صیخشت نینچمه و نانآ زاین ندرک هدروآرب و كرد يارب نایرتشم اب دایز لماعت مزلتسم رما نیا
 . دشاب یم اه نآ ندرک عفترم و تالکشم
 لنسرپ تیدج و تیفیک اب یمیقتسم هطبار نامزاس تیقفوم هک میرواب نیارب اه نیا همهرب هوالع
 . دراد ام
 یم گنرارف . دوب یضار دوجوم عضو هب هاگ چیه دیابن رتشیب تیقفوم هب یبایتسد يارب      
 . دوش هتخانش تیفیک و يروآون ناماگشیپ ناونع هب یتسیاب
 ناغمرا هب ار اه لح هار نیرت هناقالخ ، لئاسم نیرت تخس لح يارب هک یقایتشا هب لین تهج
 . میور شیپ تعرس هب تیفیک اب یگدنز گنهرف ياقترا تهج رد و دروآ یم

 


