
 ��هارمه ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب��

 

 863 همانرب زا یتایبا

 

 ؟ارچ ینام نوبز وت تلود ریشمش نینچ اب��

 ��؟ارچ ینامورف یگنس زا و یشاب يرهوگ

 137 لزغ سمش ناوید

 

 و تیاهن یب سنج زا ینعی ،مدوخ سنج زا ار وت نم هکنیا هن رگم :دیوگ یم و دنکیم ناسنا هب باطخ دنوادخ

 ریز زا ییاشگ اضف ریشمش اب یناوتب هک ماهداد ار ییاشگ اضف ياهبنارگ رهوگ وت هب هکنیا هن رگم .ما هدیرفآ تیدبا

 ،سرت نوچمه ییاهدرد و یتسه اه یگدینامه هطلس	ریز نانچمه ارچ سپ .یهج نوریب ینهذ نم هطلس

 هدینامه رگید رکف هب يرکف زا ندیرپ اب ارچ ؟يراد ار ... و تداسح ،صقن سح ،ینیب مک دوخ ،شجنر ،بارطضا

 ما هداد وت هب هک ییاشگ اضف رهوگ اب یناوتیم وت ؟تسین ینهذ نم	گنس زا رتشیب ،وت رهوگ شزرا رگم ؟يا هدش

 .ییآ نوریب ینهذ نم هطلس ریز زا و يدوب ادتبا زا هک یمدع نامه .ینک مدع	ار تزکرم

 

 ار وت مداهنب تخت رب ،ار وت مداز مدع زا نم��

 ��ینک وخ ام اب هک دشاب ،اروت مداد یی هنییآ

 2436 لزغ ،سمش ناوید

 

 هک یسرتیم ارچ ؟ینکیم زاین ساسحا ناهج هب ارچ ؟ياهتفرگ ارم هبذج و تیانع يولج تواضق و تمواقم اب ارچ

 تسد هب ار تیگدنز نامرف

 ؟يراد تیاضر مدع ارچ ؟يراپسب)مدع( یگدنز	

	 

 تسین رهن ردنا هک مُخ ردنا تسیچ��

 ��تسین رهش ردناک هناخ ردنا تسیچ

 810 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 



 اضف هک تسوت اب میمصت نیا .دنزب فرح وت قیرط زا یگدنز راذگب و نک زیهرپ و رکش و ربص و نک زاب ار اضف

 ینامب درد و 	ینهذ نم هناسفا هطلس ریز 	رد و ینک يدنب اضف ای و	يوش اهر 	و ینک ییاشگ

 

 اوتصنا دیشاب شوماخ امش سپ��

 ��وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات

 3692 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 تساضر نامسآ رب تیانع ربا رازه��

 ��مراب ترسرب ربا نآ زا	مرابب رگا
 1723 لزغ،سمش ناوید

 

 .نم رد ار تدوخ وت و مسانشب وت رد ار مدوخ نم ات ،يا هدش هدیرفآ تلع نیا هب وت

 

 تسا نطاب دوخ يرهاظ ره هدیاف��

 ��تسا نماک 	اهاود ردنا عفن وچمه
 2880 تیب مراهچ رتفد يونثم

 

 یتیعضو ره رد و تسیرگید زیچ يارب ینیبیمن هک مه يزیچ نآو ینیبیمن هک تسا	یبیاغ شقن يارب رهاظ شقن
 .تسا هتفهن یفده

 ره هکلب تسین یلعف تکرح نامه ماجنا اهنت روظنم و تسا هتفهن یتکرحره رد یفده هک جنرطش يزاب لثم	

 فده هب ندیسر يارب اه تکرح نیا همه تیاهن رد و دنکیم زاب يدعب ياه تکرح ماجنا يارب ار 	هار 	یتکرح

 دیآیم شیپ هک یتیعضو ره مینکیم يزاب جنرطش ادخ اب مه ام 	.دشاب یم ،تسا تام و شیک نامه هک یلصا

 هک میراد تکرح ود اهنت 	ام یلو دراد رظن رد و دناد یم ار رخآ ياه تکرح ات دنوادخ و تسا جنرطش تکرح کی
  و تسام درب ،مینکیم يزاب ییاشگ اضف  اب یتقو .تمواقم و يدنب اضف يرگید و ییاشگ اضف یکی . مینک يزاب

 دنوادخ تیاهن یب هب مدق هب مدق و مینکیم يزاب جنرطش تسرد میراد هک تسا عقوم نآ .ینهذ نم تخاب 

 میدوب لوا زا هک یلصا نومه هب میسریم

 



 رسپ يا جنرطش ياهیزاب وچمه��

 ��رگن یلات رد بعل ره هدیاف

 2889 تیب مراهچ رتفد يونثم

 

 تاهج ردنا تاهج هدید نینچمه��

 ��	تام و درب رد یسر ات مه یپ رد

 2891 تیب مراهچ رتفد يونثم

 

 نانچ دشاب مود رهب زا لوا��

 ��نابدرن ياه هیاپ رب ندش هک

 2892 تیب مراهچ رتفد يونثم

 

 مامت ناد یم موس رهب مود ناو��

 ��ماب هب ات هیاپ هیاپ وت یسر ات

 2893 تیب مراهچ رتفد يونثم

 

 تسا مدع نامه هک تدوخ لصا هب ،رکش و ربص و ییاشگ اضف اب هرابود هک يراد ار نیا تردق و یناوتیم وت سپ	

 ینک هبرجت ار ببس یب يداش هظحل ره و	يوش لیدبت

 

 تسه ملاع رد هچره تسین وت ز نوریب✨��

 ��✨ییوت هک یهاوخ هچنآره بلطب دوخ رد

 1759 یعابر سمش ناوید

 

 ساپس و قشع اب�🕰�	

 	شیرتا زا رپهش

 


