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 :ماینهذ نم تخانش رد ریز تایبا زا یهاگآ

 
  وه ياه نک اهر ،شماخ ین :تفگ
 وگب ار تمیدق مان و تبسن

 2310 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 شنادکاخ زا ارم تبسن :هک تفگ
 شناگدنب نیرتمک ملصا مان

 2311 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دیحو ِدنوادخ نآ ةدازهدنب
 دیبَع و ّيراوَج تشُپ زا هداز
 2312 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و اهببس قیرط زا ای و یطوبرم و ینکیم رارقرب طابترا قشع قیرط زا اهناسنا اب ایآ دهدیم رایعم کی امش هب دراد انالوم« :دندومرف داتسا
 »؟ینهذ طباور
 
 !لفاغ لد يا یلو .منکیم رارقرب طابترا قشع قیرط زا اهناسنا اب نم روضح جنگ اب اهلاس نیا رد هک مدوب نئمطم مه یلو مدوب جیگ نم
 .مربخیب نآ زا نم هک دهدب ناشن دهاوخیم نم رد ار يزیچ تایبا نیا متسنادیم
 
 .نک متیاده تدوخ ًافطل تسه هدنکارپ میرایشه و متسین هجوتم نم ایادخ 

 
 اب يرادید ره .دنوش يوق مايونعم يوزاب مداتسا لوقهب هکینامز ات تسه مناتسود اب نتشاذگ رارق دایز زا زیهرپ ،نم تامیمصت زا یکی
 .ياهناهب هعفد ره و منکیم لسنک ار مناتسود
 
 .مدرک لوبق ارچونوچ و هفقو نودب ،میراد یمهرود یک دیوگب هک تفرگ سامت نم اب متسود هک هعفدنیا ارچ منادیمن اما

 
 نم یمیمص تسود هک دنتفگ دندوب هدمآ نم زا رتدوز هک مرگید ناتسود زا ات ود ،متشاد روضح میتشاد رارق هک یناکم رد عقومرس نم
 .دیایب دناوتیمن و تسا ضیرم
 
 .دیسر هار زا دوب ناشیا ةدیا یمهرود هک مایمیمص تسود یناملآ تسود نیح نیمه رد
 
 تبحص مه یناملآ میتسه روبجم شتسود نیا رطاخهب الاح ،چیه هدماین هک شدوخ متفگ .دش ییاغوغ نم نهذ رد ندز مههب مشچ کی رد
 یناشن چیه رگید مدید و مدرک سح ار یگدنز زا ندش عطق ًاعقاو ،مدمآ مدوخ هب ،دش هایس میارب مه ناروتسر نآ ،مهایس راکفا اب ًاعقاو .مینک
 .تسین نم دوجو رد روضح رون زا

 
 رارقرب طابترا ینهذ طباور ساسارب هنافسأتم اهناسنا اب نم ًاعقاو هلب .مداتفا داد  نم هب انالوم هک يرایعم زا و داتسا تبحص دای هظحل نامه
  .مدرکیم
 
 و وا اب مدرک ندز پگ هب عورش و متفریذپ لیم لامک اب ار نوشیا روضح .مدرک یهاوخرذع یناملآ تسود زا ملد رد .مدرک یهاوخرذع ادخ زا
 .تمنیبیم هرابود هک ملاحشوخ یلیخ ناج اتیر متفگ ملد هت زا

 
 .تسا رتهب یلیخ شلاح و هدروخ صرق هک تفگ و دیسر هار زا مه مایمیمص تسود نیح نیمه رد
 
 .دوش فصو هک تسا نآ زا رتگرزب ادخ ،ربکا هللا

 
 .ینکیم تیاده گنشق ردقچ ،ادنوادخ
 
 مرازگساپس ملد ایرد داتسا ،زیزع يانالوم"#$%❤ 
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