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 تسوتراک وداعل ودر شدیوگ

 تسس قاثیم و هبوت ردنا وت يا

 3158 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 زا ،دش ملاح لماش یگدنز یناوارف ،كدنا یتفرشیپ و اه یگدینامه نتخادنا و ندرک راک دوخ يور لاس هس دعب

 روشک جراخ هب ندرک ناکم لقن اب هنافساتم اما هداوناخ و هچب و رسمه اب بوخ طباور و یلام تاکرب و بوخ لاح

 لثم دمآ الاب نم رد ییاهیگدینامه و لیصحت ای و دیدج ياهناسنا ،دیدج ناکم زا نتساوخ یگدنز هب مدرک عورش

 مدرکیمن کش و دیدیم لماک ار دوخ ،تسا شزراب ياهیگژیو زا لامکرادنپ هک نم ینهذنم و ینیب رتربدوخ

 و مدنزرف و مرسمه اب هرابود هکارچ مدش یتوافتم ياهنونملابیر راچد هجیتن رد ،منکیم لمع و رکف هابتشا هک

 و نتفرگ تینما سح و ندرک یگدنز ياضاقت مدرک عورش اهنآ زا و مدش هدینامه یگدنز لحم و ملیصحت و ملوپ

 هک یلئاسم مه نونکا مه هتبلا ،مدشیمن هجوتم ار دوخ راک لاکشا و مدرک رارکت هرابود ار مدوخ هتشذگ تاهابتشا

 ناربج يارب شالت لاح رد و دنراد همادا منادنزرف و مرسمه اب هطبار یبارخ ،یلام لئاسم دننام مدرک داجیا

 .يونعم نارای و نینزان يزابهش ياقآ و یگدنز يرای هب ،متسه متاهابتشا

 

 ینهذنم لقع اب نم نوچ دهدب متاهابتشا ناربج يارب یتسرد لقع و ییاشگاضف ناوت نم هب مهاوخیم یگدنز زا

 .مدز بیسآ اهنآ هب اهنآ اب هرابود ندش هدینامه اب و متخادنا یتخس هب ار منادنزرف و هداوناخ و دوخ

 

 و لقع و تینما سح وت زا طقف و موش جراخ نهذ زا و منک ناربج ار متاهابتشا مناوتب هک نک مکمک یگدنز يا

 .مریگب يداش و تیاده

 

 .منک تیاعر مراک و ماهداوناخ ،روضح جنگ لباقم رد ار ناربج نوناق نک کمک یگدنز يا

 

 هتفه رد ،مدش يدیدش ياه ضبق راچد و دش رارکت طباور زا یمک دوبهب اب زاب ریخا هتفهود یط رد نم هابتشا نیا

 هدش داجیا مندب رد هک ییاه ضابقنا ریز زا و مدید دوخ رد ار هچب و رسمه اب یگدش تیوه مه زاب هتشذگ ياه

 .منامیشپ مراک نیا زا و مدروآ نتفرگ يژرنا يارب مدنزرف و رسمه هب ور ،دوب

 

 :نم ینهذ نم ياه یگژیو زا

 



 دهدیم تسد نم هب تینم ،منکیم تفرشیپ یمک ات هک تسه نم ینهذنم زراب ياهیگژیو زا یکی وداعلودر .1

 هک موشیم ینهذنم بذاک رورغ راچد و متسه یسک منکیم رکف و دوشیم ینیب رتربدوخ و ینیبدوخ ثعاب و

 ،دسرن بیسآ نم هب نیرق قیرط زا هک مشاب رگید ياهناسنا زا ادج دیاب و مرتهب اهناسنا هیقب زا و مدلب مه نم

 .مراد ار ینهذنم نیرتدب مدوخ هک ربخیب

 

 هب عورش نم ینهذ نم هدش قفوم يرگید سک و مدشن قفوم يراک رد منیبیم یتقو هک نم تداسح .2

 هب الثم مسرب مه نم دیاب هک تباقر و ندیزرو صرح ای دنکیم دوخ تمالم هب عورش ای و دنکیم يروخدوخ

 .تسا هدش رتمک نیا هتبلا هک ،مرسمه

 

 يژورن نابز زونه هکنیا لثم ار شیاهداریا دنکیم ناهنپ و دنکیم يزاسرهاظ هشیمه هک نم یعّدم ینهذ نم .3

 و متسه شلاچ راچد مدنزرف و رسمه اب هطبار رد زونه هکنیا ای متسین رهام مدوخ يراک هتشر رد ای ماهتفرگندای

 و دنتسین تسرد هتشذگ رد هدش داجیا لئاسم جیاتن و ینهذنم یلقع یب رطاخ هب ما یگدنز داعبا زا مادکچیه

 .منکن داجیا يدیدج هلئسم هک مشاب نیا رظان مهاوخیم یگدنز کمک اب و متسه هلئسم لح و نداد همیرج لاحرد

 

 ندرک ناهنپ و شدوخ ياهطبار ،يونعم ،يدام بارخ عضو هب ندرکن رارقا اب هک ؛نم ینهذ نم مناد یم نم .4

 .دربیم باصق هب ار ماهداوناخ و نم و منک شتسرد مناوتیم مدوخ نم دیوگیم نآ

 

 .تسا هدرک ظفح ار شدوخ یتخمز مه زاب یلقعیب و درد همه نیا اب هک نم زارف ندرگ ینهذنم .5

 

 راک هک دراذگیمن ناکف نک هب مارتحا و دنکیم نییعت شور و هار يونعم هار يارب هک نم يونعم ینهذنم .6

 .تسا هظحل نیا قافتا رباربرد ییاشگاضف نم یلصا

 

 ار دشکب دیاب هک یتمحز و دروآیم رد يزاب گنرز و دنکیمن تیاعر ار ناربج نوناق هک نم لهاک ینهذنم .7

 اهر ار راک رخآ مدق رد و دزادنایم يدیماان هب ار نم دوشیم هجیتن عقوم هک شرخآ و دشکیم تمحز ای دشکیمن

 يازیو و مناسرب مامتا هب ژورن هاگشناد رد ار مسرد متسناوتن نم الثم ،دزادنایم ییازفاراک هب ار نم و دنکیم

 .دش لطاب نم ییوجشناد

 

 کی يریگدای ای و نابز ندناوخ يارب ای مراذگیم یشزرو همانرب تقو ره هک ،نم دهعت یب و تسس ینهذ نم .8

 دوشیم مک شدهعت و دوشیم تسس هتفه کی دعب ،دوریم شیپ بوخ هتفه کی ،منکیم عورش یصصخت راک

 .دسریم شفیاظو هب یهاگ هاگ و

 



 و دریگب ار نآ مایپ هکنیا ياج هب و ددنبیم شیور يولج تیعقاو هب ور ار شمشچ هک ؛نم یتورپه ینهذنم .9

 .دنکیم يرگید هلئسم کی هب لوغشم ار شدوخ و دوریم مهوت هب دنک تکرح هب عورش و دمهفب ار صقن

 

 و دسریمن يراک چسه هب مه رس رخآ دسرب دهاوخیم راک همه هب لامک رادنپ اب ؛نم تیولوا یب ینهذ نم .10

 .دوشیم سرتسا راچد و دنزیم جیگ و درادن راک ماجنا رد يدنبتیولوا

 

 هتخادنا نارگید ندرگ و هتفر رد شیاهراک تیلوئسم ریز زا یگچب زا هک یینهذ نم ؛نم تفص هچب ینهذ نم.11

 .هدرک دشر شلامک رادنپ اب هتشاد تسود هک دعب کی رد طقف و هدوب لبنت و بلط تحار و

 

 هدیدان و ینیب بیع و تواضق و يریگداریا اب ،نارگید هب هن و مدوخ هب هن ار یشوخ هک ؛نم سیسخ ینهذنم .12

 ثعاب هک ییاهتصرف و هدش ییازفاراک ثعاب نتخادنا ریخات هب اب و دنکیم مارح اهتمعن و اهییابیز مامت نتفرگ

 .دزادنایم كالهتسا هب ار اهراک هسورپ و دهدیم تسد زا ار دوشیم تیقفوم

 

 عورش شیاپ و تسد لوا ،دنک ییاشگاضف و لمات هکنیا ياج هب دیآیم شیپ یشلاچ ات ؛نم يوسرت ینهذنم .13

 .دنکیم لاعف ار اهدرد و اه رکف و دنکیم ندیزرل هب

 

 و دوریم رده شتقو نیمه يارب و تسا يزیرهمانرب نودب و هتخلش الماک ؛نم مظن و همانربیب ینهذنم .14

 .درادن ياهتسارآ رهاظ

 

 دیاب ار یملاس میژر و اذغ هچ و تسا تسرد ياهیذغت هچ هکنیا يارب يداوس چیه یتح ؛نم داوسیب ینهذنم .15

 .منک ساسحا ما شراوگ هاگتسد اصوصخم  مسج رد لکشم نم هدش ثعاب و درادن دنک تیاعر

 

 update هجو چیه هب و شدوخ یمیدق دیاقع و اهوگلا هب هدیبسچ هک ینهذنم ؛نم يارگ هنهک ینهذنم .16

 .دوشیمن هتپادآ دیدج گنهرف اب ای دیدج نابز اب ای زور يژولونکت اب الثم ،دوشیمن )تید پآ(

 

 هب ار دولآدرد ياهرکف دراد دصق و داش ياهرکف ات دنکیم نیگمغ ياه رکف رتشیب ؛نم تسرپ مغ ینهذنم .17

 .دوشیم نم سرتسا و باوخ یگتفشآ ثعاب و دروایب نم دای

 

 و تلاسک راچد یتدم دعب یلو دوریم ولج يژرنا رپ و دونشخ رایسب يراک لوا ،نم بلط عونت ینهذ نم .18

 چیه مه رخآ و درپیم رگید هخاش کی هب هخاش کی زا شمه هجیتن رد و درادن مدق تابث و دوشیم یگدزلد

 .مدرک ضوع یلیصحت هتشر یتح ،مدرک ضوع راک یلیخ یگدنز لوط رد نم نیمه رطاخ هب ،دریگیمن ياهجیتن



 

 هچ ره و لامک رادنپ لابند هشیمه و هدوب اهداریا و صقاون يور شزکرمت ؛نم رکشان و ساپسان ینهذنم .19

 تسد هب يارب صرح و هلجع رد و هتشادن نوکس و هدوبن یضار و رکاش هتشاد هک يزیچ هب و هدوب رتهب رتشیب

 هب ،مدرکیم عورش رفص زا ار يدیدج زیچ دیاب هشیمه و هدرک دراو نم هب يدایز سرتسا نیمه و هدوب ندروآ

 .هجیتن لوصح و موادت و همادا و ربص ياج

 

 هتعاس مین زکرمت اب تسا نکمم هک يراک کی و تسا دنک رایسب اهراک ماجنا رد ؛نم نک فلت تقو ینهذنم .20

 .دهد ماجنا تردق اب و عیرس ار نآ و هدش راک کی يور  زکرمتم دناوتیمن و دشکیم لوط تعاس هس ،دوشب ماجنا

 

 هک هدب ناوت نم هب تدوخ یگدنز يا ،مهد ماجنا ار یهلا ياه ناربج مامت هدب ناوت نم هب تدوخ یگدنز يا

 ،هدوب ینهذنم اب مدرک يراکره الاح ات ،منادیمن و مناوتیمن هک منکیم رارقا نم ،مشاب هتشاد یگدنز رد قدص

 .منک ناربج ار متاهابتشا مهاوخیم نم ،نک مکمک و راذگب میگدنز رد اپ تدوخ یگدنز يا

 

  مارتحا و قشع اب

 ژورن زا سگرن


