
ناهج یتعنص نارگراک همانساسا همدقم

 هدنکآ نارگراک یگدنز تسه هیامرس ات .دنرادن مه اب یکرتشم زیچ چیه راد هیامرس و رگراک هقبط
 یحلص چیه .دنراد رایتخا رد ار یگدنز تامعن مامت راد هیامرس یکدنا دادعت و تسا رقف و یگنسرگزا
 .تسین زاجم راد هیامرس و رگراک نایم

 رایتخا رد یارب هقبط کی تروص هب ار دوخ ناهج نارگراک ات دبای همادا دیاب هقبط ود نیا نیب هزرابم
 .دنزاس هدامآ نیمز هرک یطیحم تسیز تالکشم عفر و  یدزم راک وغل و دیلوت رازبا نتفرگ

 دنهاوخن یرگراک یاه هیداحتا ،تسا دارفا کدنا ناتسد رد تعنص لرتنک و تیریدم هک یمادام
 هک دنور یم ار یهار یرگراک یاه هیداحتا  .دننک هلباقم راد هیامرس هقبط نوزفا زور تردق اب تسناوت
 گنج شور نیا  .دهد یم رارق یرتهب تیعقوم رد رگراک هدوت اب سایق رد ار رگراک هقبط زا یا هیال
 هیامرس هقبط هب یرگراک یاه هیداحتا ،نیارب هوالع  .دناشک یم تسکش هب ار دزمتسد شیازفا یارب
 یکرتشم عفانم راد هیامرس و رگراک هک دنراد رواب اهنآ .دنهد بیرف ار نارگراک ات دننک یم کمک راد
 هک یتقو اهنت .دنهد رییغت ار رضاح عضو اکیدنس کمک هب دنناوت یم هک دنیوگ یم نارگراک هب .دنراد
 یتعنص یاه هتشر یمامت ای تعنص هتشر ره یاضعا مامت هک دشاب یروط رگراک هقبط یباینامزاس
 هبرض رگراک کی هب هبرض  .داد ماجنا یراک ناوت یم دننزب دیلوت میرحت و باصتعا هب تسد دنناوتب
.تسا نارگراک همه

 یبالقنا راعش دیاب "هنالداع هنازور راک یارب هنالداع هنازور دزمتسد" هناراک ظفاحم راعش یاجب
.ددنب شقن نارگراک یاه رنب یور رب "یدزم راک ماظن داب نوگنرس"

 یباینامزاس دیاب ناگدننک دیلوت شترا  .دنک دوبان ار هیامرس ماظن هک تسا رگراک هقبط یخیرات هفیظو
  .زین یراد هیامرس ینوگنرس زا دعب دیلوت یهدنامزاس یارب هک هیامرس هیلع هزرابم یارب طقف هن ،دوش
 .میرآ یم دیدپ هنهک هعماج نورد رد ار نیون یا هعماج  راتخاس ام ،یتعنص نارگراک یباینامزاس اب

 


