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] مرف هب تشگرب [

عفانم ضراعت مرف

هب هدش هئارا هلاقم راشتنا اب هطبار رد هک دننکیم مالعا هلاقم کی )ناگ( هدنسیون هک تسا یاهمان قفاوت ،عفانم ضراعت مرف

و دناهدومن زیهرپ ،هناگود راشتنا و لاسرا ای و اههداد لعج ،راتفر ءوس ،یبدا تقرس هلمج زا ،رشن قالخا زا لماک روط

عفانم ضراعت مرف .دناهدومنن تفایرد یهجو دوخ رثا هئارا لابق رد ناگدنسیون و درادن دوجو اتسار نیا رد یراجت یعفانم

بناج زا لوئسم هدنسیون .تسا هدش هئارا و هیهت ناگدنسیون طسوت هنوگچ هلاقم نتم هک دهدیم ناشن رثا ناگدنناوخ هب

مالعا نینچ مه لوئسم هدنسیون .دیامنیم مالعا ار نآ یاوتحم تلاصا و دیامنیم دییات و اضما ار مرف نیا ناگدنسیون ریاس

قوقح هیلک نینچمه .تسا هدیدرگن هئارا یرگید هیرشن هب نامزمه و هدشن رشتنم یرگید یاج رد البق رثا نیا هک درادیم

.تسا هدیدرگ لوحم رشان هب ... و ریواصت ،لوادج ،اوتحم زا هدافتسا

.دناهدش صخشم )*( هراتس تمالع اب یمازلا دراوم

-.......

*	:لوئسم هدنسیون مان1

*	:یکینورتکلا سردآ2

*	:ینامزاس یگتسباو3

*	:نفلت4

5

زا یشخب ره یارب )هریغ و یصوصخ داینب ،یراجت ،یتلود( ثلاث صخش کی زا یهجو هطوبرم هسسوم ای ناگدنسیون ایآ

)... و یرامآ لیلحت و هیزجت ،رثا یزاسهدامآ ،هعلاطم یحارط ،اههداد رب تراظن ،یلام یاهکمک لماش( هدش هئارا هلاقم

*	؟تسا هدومن تفایرد
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:دینک باختنا ار اههنیزگ زا یکی

هلب 

ریخ 

*	؟دنراد ماجنا لاح رد ار رثا نیا هب طوبرم ،هدش تبث ای و یرواد ،ماجنا لاح رد هک یعارتخا هنوگره ناگدنسیون ایآ6

:دینک باختنا ار اههنیزگ زا یکی

هلب 

ریخ 
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تفایرد هلاقم ناگدنسیون زا ار روکذم رثا یفاضا تاعالطا هک دنناوتب ناگدنناوخ هک دراد دوجو یرگید یسرتسد قرط ایآ

*	؟دنیامن

:دینک باختنا ار اههنیزگ زا یکی

هلب 

ریخ 

8

یرواد یارب هلاقم نیا لاسرا و دنک یم راک عوضوم نیا یور رب هک یا هسسوم ای هاگشناد ای یصخش اب امش هلاقم نیا ایآ

*	دیربب مان افطل ؟دراد دوجو دیامن عفانم ضراعت داجیا هسسوم ای هاگشناد نآ هب هتسباو یاضعا ای صخش نآ هب


