
  

 
www.ksm-rasha.com                                                 172 سرد  كالپ ،داژنکاپ راولب شبن ،ایرد راولب ،دابآ تداعس ،نارهت :  آ

 rasha.com-info@ksm                                                 88362092 : سکاف - 88362091 : نفلت 1466943342 : یتسپ دک

 

 شلاچ ناونع

 تاجناخراک يدورو راب رد محازم يزلف تاعطق صیخشت هاگتسد تخاس و یحارط
  

 
 

  :همدقم

 ینهآ ریغ و ینهآ يزلف تارذ عاونا صیخشت ییاناوت و هدش بصن ،داوم لماح هلاقن راون يور رب یتعنص ياهبایزلف

 تاعطق صیخشت اب هک يروط هب دنراد فلتخم نداعم و عیانص رد یعیسو دربراک اهبایزلف زا عون نیا .دنتسه اراد ار

 لحارم تالآنیشام و تازیهجت هب يدج ياهبیسآ زورب زا ییاهن لوصحم تیفیک ندرب الاب نمض ،محازم يزلف

 نازیم میظنت تیلباق هب ناوتیم اههاگتسد نیا مهم ياهیگژیو زا .دنروآیم لمع هب يریگولج دیلوت طخ يدعب

 زاین نودب دربراک و بصن تلوهس ،طیحم زا يریذپزیون مدع ،دیدش ياهشزرل ربارب رد تمواقم ،صیخشت تیساسح

 .درک هراشا ....و صیخشت ماگنه رد توافتم ياهلانگیس یجورخ ،هلاقن راون شرب هب

 یخرب رد 	.دنتسه اراد ار يروبع داوم نیب زا 	تازلف صیخشت تردق تسادیپ ناشمان زا هک روطنامه اهبایزلف
 راون ای و الاب رایع اب نهآ گنس لماح ياههلاقن راون ریظن ( دراد يزلف تیصاخ دوخ هلاقن راون زا يروبع راب عقاوم

 هدش هدافتسا هلاقن راون رد )يزلف يزغم اب یکیتسال تلب( روک لیتسا تلب زا ای و )يزلف ياهیناک لماح ياههلاقن

 تروص هب و هدش هابتشا صیخشت راچد هاگتسد ،یلومعم ياهبایزلف	زا هدافتسا تروص رد دراوم هنوگ نیا رد .تسا

 .دهدیم ار زلف صیخشت مرالآ موادم

 زا لدم نیا .درک هافتسا سلاپ يژولونکت هب زهجم 	هتفرشیپ لدم ياهبایزلف زا تسیابیم لکشم نیا عفر تهج

 .دننکیم داجیا زیامت روک لیتسا تلب و زلف و الاب رایع اب يزلف راب نیب دنراد هک یصیخشت مزیناکم رب انب اهبایزلف
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 الاب رایع اب نهآ گنس صوصخم بایزلف :1لکش
 

 :هئسم حرش

 .دوشیم لمح هناخراک يدورو هب و يریگراب نویماک و لیب طسوت ،هتسکش نهآ گنس ،هرتناسنک تاجناخراک رد

 یتسد نییاپ تازیهجت دراو هلاقن راون يور زا روبع اب و هدش راب لخاد لیب نخان ریظن محازم يزلف تاعطق اضعب اذل

 .دناسریم بیسآ اهنآ هب و هدش

 راب هکنیا لیلد هب اما دوشیم بصن هلاقن راون يور تاعطق نیا صیخشت تهج بایزلف هاگتسد کی رضاح لاح رد

 .دوشیم وربور اطخ اب صیخشت نیا الومعم ،دشابیم نهآ گنس زین يدورو

 يور زا هعطق نیا نتشادرب يارب یمزیناکم دعب هلحرم رد و تاعطق نیا صیخشت تهج بسانم یشور نتفای فده

 .دشابیم يدورو راب

 

 :تامازلا 

 درکلمع مزیناکم یگداس •

 ناسآ تاریمعت و يرادهگن •

 لوبق لباق ینامز تدم رد تقد يرادیاپ و نویساربیلاک یگداس •

 یجراخ هباشم ياهلدم اب تباقر لباق تمیق •

 لخاد تخاس هاگتسد رتشیب احیجرت •

 


