
 تشترز نامراگزومآ هتخیهرف زورداز ندش کیدزن ی هزیگنا هب
گرزب

.تسا هدوشگ ناهج هب مشچ دوش یم هدیمان دادروخ زور هک نیدرورف مشش رد تشترز *
.میوگ یم شابداش نایتشترز هب هژیوب ،ناتسود ناریا ی همه هب ار زور نیا  
 ِیگدنز رد ندرک رس نم یاه یشوخلد و اه یمرگرس زا یکی ،یگتسشنزاب یاهزور نیا رد *
ِنتشون و نامروشک ناگرزب
.تساهنآ ی همانیگدنز
 رد یناهج هک یرَو هشیدنا نیا ،گرزب تشترز ِزورداز ِندش کیدزن ی هزیگنا هب اهزور نیا *
 و هدز رت هدرتسگ یشهوژپ هب تسد ،مدش نآ رب ،تسا هدروآ دورف شنرک ِرس شربارب
 .مسیونب وا ِرابرپِ یگدنز زا یا هراوهاتوک
 .ناتسراک ،تسیراک ،راک نیا هک مناد یم *
 زا ،گرزب ِدرم نیاِ یاهزردنا و دنپ اب ندش انشآ لاس اه)۱۰۰( دس یازارد هب هک اجنآ زا یلو
 غیرد ام ِناناوج و ناریا مدرم
 .دراد یهاگآ  وا ِراتفر و راتفگ ،هشیدنا ،یگدنز زا یسک رتمک ،تسا هدش هتشاد
 یتخس ی همه اب اریز .یرازگساپس اب هارمه منک یدای دوخ یتشترز ِنانهیم مه زا دراد اج *
 دوخ یاهرواب زا یلو دندیرخ ناج هب ار اه یتخس نآ ،دش یم هتشاد اور نانآ هب هک ییاه
ورنیا زا .دنا هدناسر ام هب و هتشاد هگن ار اهنآ زورما هب ات و هتشادنرب تسد
.مراشف یم یمرگ هب و هدرک زارد اهنآ یوس هب ار دوخ یتسود ِتسد ،هتشذگ زا رتشیب
 یاه هتفای و مَسِر یمرب ار ناگرزب یگدنز هک تسا نیا نم یشوخ اهزور نیا رد متفگ *
.مسیون یم ار شیوخ
 .گرزب تشترز زا رتگرزب یگرزب هچ ؛متفگ دوخ اب شیپ ِزور دنچ
 مسیونب سپس و مناوخب ار تسا هدش هتشون وا ی هراب رد هچنآ ،شیپ زا شیب ،مدش نآ رب سپ
 .مناسرب ناناوج یهاگآ هب و
 ار نیا یلو ،منزب تسد یگرتس نیا هب یراک هب هک مناد یم نآ زا رتکچوک ار دوخ نم دنچ ره
.تسا مک مه زاب ،دوش هتفگ ،هاتوک و مک مه رگا ،راوگرزب نآ زا هچره هک مناد یم مه
 

 هب مه ار اه نیمه و هدوب نتسیز دازآ و یگدازآ ،یدازآ ،گرزب ِتشترز رادرک و راتفگ رد *
راگدای هب ام یارب زردنا و دنپ ی هنوگ
 .تسا هتشاذگ  
 هتفگ اه هتفگ و هتشون اه هتشون رایسب تشترز ِتشرس و یوخ نیا زا ناهج ِنارَو هشیدنا *
.دنا
رگیگ رتکد روسفورپ -
 یرادهگن ِییاناوت نایتشترز دننام ،نیمز رواخ یناتساب یاه هریت زا یا هریت چیه یتسار هب  
  .دنا هدیشوکن و هتشادن ار شیوخ شیک



 یرادهگن ِییاناوت نایتشترز دننام ،نیمز رواخ یناتساب یاه هریت زا یا هریت چیه یتسار هب  
  .دنا هدیشوکن و هتشادن ار شیوخ شیک
 ار یهورگ چیه ،ما هدرک مَیگدنز یازارد رد هک ییاه شهوژپ ی همه رد :دیوگ یم داتسا نیا  
  ،یتسرپاتکی رد نایتشترز دننام
 نییآ نیا زا هک ینامدرم تخبشوخ هچ .ما هدیدن یتسار و یکاپ ،یشنم دازآ ،یسانشادخ  
.دننک یم یوریپ

 :یناملآ )فوسلیف( هنازَرف - هچین -
 ی هشیدنا ی هدرتسگ یاه هیاپ هک تسا یشوهزیت و دنمشوه ِروآ مایپ نیرتگرزب تشترز  
رتخاب یارب نونک ات ،شیَمدرم و هدنزاس
 کین ؛ یارب یگرزب یاه شزومآ تشترز ی هشیدنا .تسا هدوب یگدنز نوتس نیرتراوتسا  
کین -ندوب دنویپ رد کین -ندرک یگدنز
 هب نداهن شزرا و جرا هنوگچ رتالاب اهنیا ی همه زا و تسا نتفگ نخس کین  - نتشاد راتفر  
  چیه رد هاگ چیه وا .تسا نارگید
 ی همه هتسویپ و هدرکن یراددوخ یتسرد و یتسار یپ رد یپ ِندرب راک هب زا شنخس  
       .تسا هدناوخاَرف وس نیدب ار مدرم
.تفای ارنآ ناوت یم ینخس رتمک رد هک دوش یم تفای یهوکش تشترز ِنخس رد  

 :دلیفستره روسفورپ -
 هیاپ رب هک دشاب یم نایناریا ِناشخرد یاه هزورف زا ریذپان یگتسخ یاه ششوک و راکتشپ  
هدش راوتسا یتسرد و یتسار ی
 .تسا تشدرز غورف رپ و دنمهوکش ِنییآ زا یوترپ اه نآ ی همه هک .تسا  

سانش ناریا زلیم -
 ِندرک ون و نتخاس هِب یارب  ،تسا ییایوگ و نشور ِششوک نیتسخن تشترز  یاه هدورس  
 ی همه رد زورما هک ،نامدرم ِلد
 رد یتسار هب اه هدورس نیا .دشاب هتخیوآ نآ هب زین هدنیآ دیاش .تسا هدنز ام یاه نید  
  نآ ِشِنَم و دنتسه اتمه یب و هکی ،شِنَم
.ددنب راک هب ار اه نآ هک تسا زورما ِناهج رب .دوش یمن ریپ زگره  

 هتوگ -
 یدرم ار وا و دوب تشترز یاه هدورس و راتفگ ی هتفیرف تخس یناملآ ی هزاوآ دنلب ِدنمشناد  
 ار شیاه هتشون و گرزب رایسب
 دَرِخ ِناهج هک دروآ یم رامش هب یدنمدرخ ار تشترز هتوگ .تسا هدرک دومنزاب دنمهوکش  
.تسا هدید دوخ هب ار وا دننامه رتمک
 هدوب مدرم شیاسآ و یتخبشوخ ی هشیدنا رد هراومه هک درب یم مان یسک زا اج همه رد وا  
  یلد کاپ اب و یتسار هب زج و تسا



 هدوب مدرم شیاسآ و یتخبشوخ ی هشیدنا رد هراومه هک درب یم مان یسک زا اج همه رد وا  
  یلد کاپ اب و یتسار هب زج و تسا
.تسا هتفگن نخس  

گنیلرتم سیروم -
 اتاه و مراهچ هس اریز .تسا نیشنلد رایسب نایحیسم دید زا تشترز ِنییآ رد شهوژپ  
  زا نایحیسم یاهرواب ِرتشیب )یتح(
.تسا هدش هتفرگ نایناریا  

 ساموت / هیم روسفورپ / یسیلگنا دنمشناد ،گنل لییوماس :دننام یناگرزب *
  / رلنیه  ناج روسفورپ / دیاه
 /  ِلگِه / روگات تانردنیبار / باکرواپ سیسنارف وناب / هسام یرناه روسفورپ  
 و سانش ناتساب ،سیوب یرم
 ییاه هتشون یناریا رَو هشیدنا نیا ی هراب رد رگید ینارایسب و یسیلگنا  هوژپ نید  
  و یتسار زا اهنآ زا کی ره هک دنا هتشون
.دنا هتشون اهرتفد و هتفگ اه نخس هدنکارپ ناهج رد راوگرزب نآ هک یا یتسرد  

.تشترز ی هژیو و مان هب هتخاس گنهآ سوارتشا دننام )یناناد یقیسوم ( ینارگ اینخ +
 هب ار نآ و تفگ نخس یتسرپاتکی زا هک دنسانش یم یسک نیتسخن ار تشترز ینارایسب +
ِنوگانوگ نایادخ وا .دناسانش نایناهج
 .تسناد یم هدوهیب ار اه نآ و دز یم سَپ ار یناتساب  

 و یگدنز هک تسا یناسک زا نت )۱۰۰( دَس مان هک هدرک مهارف یتسرهپ تراه لکیام +
نآ رد .دنا هدرک نوگرگد ار ناهج خیرات
.تسا هدمآ تشترز مان تسرهپ  

.دنا هتسناد ناهج )تیصخش(دارهِچ نیرت هناشنم کین ار تشترز ناراگن خیرات زا یخرب +

.تشترز یگدنز زا یا هراوهاتوک *
 .تسا هدوب نامتنپسا وا یگداوناخِ مان +
 .دوب ،ودغود شردام و بسشوروپ شردپ +
 .دوب رسپ نیموس تشترز هک دوب رسپ جنپ ییوشانز نیا ی هویم +
 وا موس رسمه .تسا هدماین ییاج رد وا مود و مکی رسمه مان .هتفرگ نز راب هس تشترز +
  ،رتشوشرف ِرتخد وا .هتشاد مان یووه
 .تسا هدوب ینایک هاش بساتشگ )ریزو( ریچیو  

 رتخد نیا .تشاد اتسیچوروپ مان هب یرتخد و رسپ هس دوخ تسخن رسمه زا تشترز +
     .دیآ یم رد بساماج یرسمه هب
 هب و هدرک شرتخد هب ور گرزب تشترز ، ،ناوج ود نآ نایم ییوشانز نامیپِ نتسب زا شیپ  
:دیوگ یم وا
 ،اروهاادزم پستچیه نادناخ زا ،تشترز ِرتخد نیرت ناوج یا ،اتسیچوروپ یا وت  



:دیوگ یم وا
 ،اروهاادزم پستچیه نادناخ زا ،تشترز ِرتخد نیرت ناوج یا ،اتسیچوروپ یا وت  
  یکاپ و کین ی هشیدنا هب هک ار بساماج
 و نک ینزیار دوخ دَرِخ اب ؛سپ .دنک یم داهنشیپ وت هب یرسمهِ یارب ،تسا دنبیاپ یتسار و  
».شوکب ،یرهوش و نز یراکشیوخ ماجنا رد کاپ )یقشع( یگشِا اب ،یدیدنسپ ار وا رگا
:دوب نینچ ردپ هب اتسیچوروپ خساپ ،فرژ یا هشیدنا زا سپ  
 و دیزگ مهاوخرب ،هدش هدرامگ رورس و ردپ ،هداوناخ یارب هک ار یسک نم نامگ یب «  
ییانشور هک دشاب .تشاد مهاوخ شتسود
 ».مشاب ناکاپ نایم رد نمادکاپ و اسراپ ینز و دسرب نم هب کین ی هشیدنا و  

 کدنا رایسب یاهدید ِرگید زا هچ و یخیرات دید زا هچ ،میناد یم تشترز یگدنز زا هچنآ *
 رد ای اتسوا رد هک مه هچنآ .دنتسه
 نیا زا یخرب ،دنچره .دراد ییارس ناتساد ی هبنج رتشیب ،تسا هدمآ یولهپ یاه هتشون  
 )مهم( نیهِم یاهدادخر زا اه هتشون
 یمَرب ییاتسوا نوتم زا هک هنوگنادب هنومن یارب .دنک یم هاگآ ار ام ،وا یناوجون و یکدوک  
  یگدوک رد تشترز هک میبای یمرد ،دیآ
.تسا هدید ینید یاه شزومآ  

 اب دوخ یاه هشیدنا ِندیناسانش یارب تشترز هک میبای یمرد ۴۳ ِنسَی ید  زا ،اهاتاگ رد +
.تسا هدوب وربور رایسب یاه یراوشد

 و اه یِوک زا و دیوگ یم شناراداوهِ َمک ِرامش زا ، ۳ دنب ،۴۶ نسَی ،شیوخ ی هدورس رد +
.دنک یم هیالگ اه نَپَرک

 هب و هدش رود دوخ ِهاگداز زا هک دوش یم نآ رب تشترز ،اه یراگزاسان نیا ِیپ رد +
 بساتشگ نآِ یاورنامَرف هک دورب ینیمزرس
.تسا هدوب  

 .دوش یم ربور یزوریپ اب شیوخِ یمدرم یاه هشیدنا ِشخپ رد تشترز هزات نیمزرس رد +
 گشَر  ی هیام و هیاپ ،راگزومآ گرزب زا وا یاه ینابیتشپ و تشترز هب بساتشگ ِندیوَِرگ +
   نایاورنامرف زا یخرب یاه ینمشد و
.دوش یم  

 ِبساجرا اهنآ نایم زا هک تسا هدمآ اهنآ زا یخرب مان )۱۰۹ ِدنب ،۵ ِتشَی( تشَی نابآ رد +
.تسا رترومان همه زا یناروت

 .دور یم هدکشتآ هب تشترز یگشیمه یاه تنس ی هیاپ رب +
 .خلب رد هدوب یا هدکشتآ ،هدکشتآ نآ و تشاد یم لاس ۷۷ وا نامز نآ رد +
 روتاربروت مان هب یسک تسد هب هدکشتآ نآ رد ،هتخیهرف و دنمدرخ درم نیا تشترز +
 .دوش یم هتشک

 .دوش یم هتخانش نایتشترز ینید کسن مان هب هک تسا یکسن اتسوا  *



 .دوش یم هتخانش نایتشترز ینید کسن مان هب هک تسا یکسن اتسوا  *
 تسین نشور .تسا هدش هتشون تشترز زا سپ همه و همه نآ نورد یاه هتشون و اتسوا +
هچ نآ ِنوگانوگ یاه شخب ِناگدنسیون هک
 زا .دنا هدش هتشون تشترز زا سپ لاس )۱۰۰( دس نآ یاه شخب زا یخرب .دنتسه یناسک  
 اب هک دنتسه ییاه شخب نآ رد ورنیا
.دنرادن یناوخمه تشترز یاه هتفگ  

 وا .هتسنادن دنوادخ یوس زا یا هداتسرف ار دوخ زگره تشترز هک مینادب تسا رتهب +
.تسناد یم راگزومآ کی ار دوخ رتشیی

 یم نایناریا ،امِ ییاروها روشک رب اهنآ ِندش هریچ و ناریا هب ناناملسم زات و تخات زا سپ *
.دنتفریذپ یم ار مالسا نید یتسیاب
 یادخ هک ییاه نید رگم .دنتشک یم ار ناشناوریپ و دنتفریذپ یمن ار اه نید رگید نانآ  
یباتک و ربمایپ ،دننک شتسرپ ار هناگی
 هب و دنتشون و دنتفگ شیوخ درخ اب ینزیار زا سپ یتشترز نایناریا .دنشاب هتشاد ینامسآ  
هک دندیناسر شنمدَد ناناملسم یهاگآ
 نآ زا و هنوگنیدب و .تسا اتسوا ام ِینامسآ باتک و تشترز ام ربمایپ ،ادزماروها ام ِیادخ  
!دش هتخانش ربمایپ مان هب تشترز سپ
  

 ییاه هدورس اهتاگ .دشاب یم اهتاگ ،اتسوا شخب نیرت )سدقم(اتَنپِس و نیرت هنیشیپرپ  *
.تسا هدورس تشترز ِدوخ هک دنتسه
 یاه هدورس مان هب اهلاس یازارد هب ار اهنآ نادبوم ،دنتسه شخب هدفه اه هدورس نیا +
.دنناوخ یم و دندناوخ یم )سدقم(اتَنپِس
 ی هدننیرفآ ای ادخ وا زج و دمان یم ادزماروها ار ناهج ی هدننیرفآ تشترز اهاتاگ رد +
  رگید زا تشترز .دسانش یمن یرگید
 رواب ار اهنآ و هدوب نادرگیور … و ناراب یادخ ،نافوت یادخ ،هزرل نیمز ِیادخ دننام نایادخ  
  .تسا هتشاد یمن

 تساناوت دنوادخ و اتکی ی هدننیرفآ ادزماروها ی هژیو هوکش و یگرزب ی همه

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ نیدرورف
ییاسرت ۲۰۲۱ سرام

 



 


