
راُ ّای ایجاد  
حس اػتواد ٍ 

ّوذلی تا 
 خیزیي

 تسوِ تؼالی

 هجوغ خیزیي قزآى ٍ ػتزت
استاى اصفْاى    

 کارگاُ آهَسش



 تؼاریف

 سازهاى عام الوٌفعِ  * 

کِ در راستای اّذاف ػام غیزدٍلتی تِ ساسهاًْای غیز تجاری،غیز سیاسی،غیز اًتفاػی ٍ 

 .الوٌفؼِ ػوَهی ٍتا هذیزیت هزدم ادارُ هیطَد

 هَسسِ لرآًی * 

 .  یک ساسهاى ػام الوٌفؼِ کِ در راستای تَسؼِ فزٌّگ قزآًی ٍ دیٌی فؼالیت دارد 



 :هطارکت * 
تِ هؼٌای سْین ضذى افزاد       

اس سْن ضخصی خَد در اًجام  
 .اهَرػوَهی است

 

تؼزیف 
هطارکت 

 خیزیي



 هطارکت خیزیي*

 افزاد تا ًیات ٍ ػالقوٌذیْای 
 ٍاس هٌاتغ فزدی هختلف 

 ضخصی خَد تِ هٌظَر کوک  
 الوٌفؼِفؼالیتْای ػام تِ 

 استفادُ کٌٌذ هطارکت  
 .  است خیزیي 



 
 

 
 هستٌذ صحجت کزدى

  
 
 
  

   
 تَجِ ثِ خط قزهشّب

 
 
 
  

 
 

 احتزام ٍ آراهص ٍلجخٌذ
 
 
  
 

 
 پیطٌْبد پذیز ثَدى 

 
 
 
 

 
 صذاقت ٍ صزاحت

 
 
  
 

 
 گَش دادى ٍتبییذ

 
 
  
 

 استفبدُ هثجت سثبى ثذى
 
 
 
 

 صجَر ثَدى
 
 
  

 ٍقت ضٌبسی
 
 
  

ضٌبخت رٍحیبت ٍ تَاى 
 هعتوذ قزآًی

  
 
 
 

 قذر ضٌبسی
 
 
 
  

 داضتي توزکش
 
 
 
  



 

 اس رٍحیات خیز   ضٌاخت  -1
 

 

است کِ ایي ضٌاخت هیتَاًذ خیز اٍلیي ٍ هْوتزیي هَضَع ضٌاخت خیزیي در ضٌاسایی   
. هْوتزیي گام در جلة ًظز خیزیي تاضذ   

:ایي ضٌاخت ضاهل هَارد سیز است   

 

 (در صَرت اهکاى) ضٌاخت اس خاًَادُ خیز -2

 
 
 

 

 

 ضٌاخت ظزفیتْای خیز  -3
 
 

 

 

 ضٌاخت تَاى ٍ ٍسغ هالی خیز   -4
 
 
 

 

 

 ضٌاخت ػالقوٌذیْا یا ًکتِ ًظزات خیز   -5
 
 

 

 

 ضٌاخت سَاتق ٍ فؼالیتْای خیزخَاّاًِ خیز  -6
 
 

 

 

 سهاى هزاجؼِ تِ خیز  -7
 
 
 

 



 تزای ایجاد ارتثاط هَثز ٍ جلة اػتواد  خیزیي السم است اس رٍحیات ایطاى هاًٌذ 

 :هَارد اعالع پیذا کزد 

 ایٌکِ خیز تِ چِ فؼالیتْای خیزی اػتقاد دارد ؟ 

 آیا خَد خیز اػالم آهادگی تزای اقذام خیز ًوَدُ است ؟ 

 اػتقادات ٍ ایواى خیز تا چِ حذ در کوک ّای ایطاى تاثیز دارد ؟ 

 چزا هیخَاد کوک کٌِ ٍّذف ٍ ًیت اٍ چیست ؟ 

 آیا تزًاهِ ی پیطٌْادی تزای کار خیز خاصی دارد ؟ 

  رٍحیات هتفاٍت است ( سى ٍهزد تَدى ) جٌسیت خیز  . 

 ارسضْای هَرد احتزام ایطاى چیست ؟ 

پس اس کوک تِ هجوَػِ تزای تقذیز اس اٍ چِ کارّایی ایطاى را خَضحال هیکٌذ؟ 

 



 یکی اس هْوتزیي عٌبصز تبثیز گذار در جلت اعتوبد ٍ ّوذلی خیزیي ضٌبخت خبًَادُ خیز

 :   است کِ هَارد سیز را ضبهل هی ضَد   

 

 شىاخت فزسودان خیز ي ایجاد ارتباط مًثز با آوُا
 
 
 
   



 یکی اس هْوتزیي عٌبصز تبثیز گذار در جلت اعتوبد ٍ ّوذلی خیزیي ضٌبخت خبًَادُ خیز

 :   است کِ هَارد سیز را ضبهل هی ضَد   

 

در صًرت امکان رایشوی ي دعًت اس خاوًادٌ خیز در بزوامٍ َا 
 قبل اس مذاکزٌ 

 
 

 

 



 یکی اس هْوتزیي عٌبصز تبثیز گذار در جلت اعتوبد ٍ ّوذلی خیزیي ضٌبخت خبًَادُ خیز

 :   است کِ هَارد سیز را ضبهل هی ضَد   

 

 شىاسایی فعالیتُای خیزخًاَاوٍ َمسز خیز 
   
 

 

 



 یکی اس هْوتزیي عٌبصز تبثیز گذار در جلت اعتوبد ٍ ّوذلی خیزیي ضٌبخت خبًَادُ خیز

 :   است کِ هَارد سیز را ضبهل هی ضَد   

 

 اجزا ي بزگشاری بزوامٍ َایی جُت خاوًادٌ َای خیزیه بٍ مىظًر آشىایی با آوُا 
 
 
 
   



 

 
 خیزیي هی تَاًٌذ در غبلت هختلف ثِ هجوَعِ هب کوک کٌٌذ لذا ضٌبخت  

 : ظزفیتْبی سیز هْن است 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  سٌجص هیشاى کویت ٍکیفیت کوکْبی خیز 

  ارتجبطبت خیز ثب افزاد تبثیز گذار 

 ثزًبهِ ّب ًٍیبت هطتزک خیز ثب هَسسِ هب 

 پشضک ، هعلن ٍ  ) هٌبثع هعٌَی ٍ یب هٌبثع غیز هبلی خیز

).... 

  هلک یب اهالکی کِ خیز هیتَاًذ ٍقف کٌذ. 

خیز درد هطتزک ثب اّذاف هجوَعِ هب داضتِ ثبضذ . 
 



 ضٌاخت تَاى ٍ ٍسغ هالی خیز

 1 ضغل

2 

3 

1 

2 

3 

هٌاتغ هالی کِ قاتل ٍقف  

.تاضذ   
اهالک ٍهستغالت کِ قاتل 

 تاضذٍٍقف 

 کوکْای ًقذی  

ًحَُ چگًَِ کوک کزدى 
هاّیاًِ ، هَردی ، ) خیز 

 ....(  جْت تزًاهِ ّاٍ

هیشاى کوک هالی تز حسة 
ًقذی )ضغل ٍ در اهذ ًٍیت 

 (  ٍغیز ًقذی تا ّزهقذار 

 :هَاردی کِ در ایي بخص بایذ هَرد تَجِ لرار بگیرد 



 

درجلب هطارکت خیریي هْوتریي ٍ اصلی تریي ضاخص ضٌاخت عاللوٌذی ّای خیر است خیریي 

 .بِ ّر هجوَعِ ٍ با ّرّذفی کوک ًوی کٌٌذ 

 

هعوَال افراد در کوک بِ دیگراى دارای ضاخصْایی ّستٌذ کِ آى هَارد براضَى هْوِ ٍ هعوَال ع

بك اٍى ضاخصْا کوک هیکٌٌذ اگر ها عاللوٌذی خیریي را در کوکْا هتَجِ بطین بْتر هیتًَین اٍ

ًْا رٍ تَجیِ کٌین هثال یک خیر فمظ برای اهَر لرآًی ّسیٌِ هیکٌٌذ آى  ّن در بخص خریذ لر

آى ضوا ًویتَاًیذ یا بِ عبارتی سخت هی تَاًیذ اٍ را برای کوک بِ فضای دیگری هتماعذ کٌیذ 

. 

 
 

  

 

 

 

 
 

 



 ضٌاخت عاللوٌذیْا یا ًکتِ ًظرات خیر

 : بِ هثالْای زیر تَجِ کٌیذ 
 

درجلب هطارکت خیریي هْوتریي ٍ 

اصلی تریي ضاخص ضٌاخت عاللوٌذی 

ّای خیر است خیریي بِ ّر هجوَعِ ٍ 

 .با ّرّذفی کوک ًوی کٌٌذ 

هعوَال افراد در کوک بِ دیگراى دارای ضاخصْایی ّستٌذ کِ آى هَارد براضَى هْوِ ٍ 

هعوَال عبك اٍى ضاخصْا کوک هیکٌٌذ اگر ها عاللوٌذی خیریي را در کوکْا هتَجِ بطین  

بْتر هیتًَین اًٍْا رٍ تَجیِ کٌین هثال یک خیر فمظ برای اهَر لرآًی ّسیٌِ هیکٌٌذ آى  ّن 

در بخص خریذ لرآى ضوا ًویتَاًیذ یا بِ عبارتی سخت هی تَاًیذ اٍ را برای کوک بِ 

 .فضای دیگری هتماعذ کٌیذ 

هؼوَال فزدی کِ خَد درگیز یک * 

هطکل یا هسالِ است چٌاًچِ تزای 

ّواى هَرد تِ اٍ هزاجؼِ کٌیذ 

 ...  احتوال کوک تسیار قَی است  



  
ضٌاخت عاللوٌذیْا یا ًکتِ ًظرات خیر    

 

خاًن هذیز هحتزم هَسسِ هحک  

یکی اس اهزٍس  کِ سؼیذُ قذس 

اس حوایت خیزیِ هَسسات هْوتزیي 

رٍسی رٍ  دارد خَد سزعاًی کَدکاى 

 ...  فزسًذش درگیز سزعاى تَدُ است 

تٌفطِ خاهَضیاى سزکار خاًن  
تْطت کَدکاى هَسسِ هذیز 

کِ ٍیژُ کَدکاى هؼلَل اصفْاى 
است ٍ فزسًذ هؼلَل دارای خَد 

ایجاد هَسسِ تزای اًگیشُ ایطاى 
ضذُ هؼلَل  ٍ کوک تِ کَدکاى 

 .  است 



 ضٌاخت سَابك ٍ فعالیتْای خیرخَاّاًِ خیر

 قجل اس هذاکزُ ثب خیز اس سَاثق ضغلی ، خبًَادگی ٍ خیزخَاّبًِ 
 ضَیذٍ کوکْبی اٍ هطلع  

 :  ثزخی فعبلیتْبی خیزیي ضبهل  
 

کوک بِ کَدکاى ٍ  
زًاى ٍآسیب دیذگاى  

 اجتواعی  

 عوراى
هسجذ ٍهذرسِ  )   

 (  سازی 

 اهَر دیٌی
 ٍ لرآًی    



 اًگیسُ ٍ ًیات خیراى را بِ سوت کار لرآًی سَق دّین

بایذ جواػت خیزیي قزآًی اس جواػت خیزیي بِ آیا 
هؼٌای ػام کلوِ، جذا باشذ؟ یا ایٌکِ بایذ ًیات ٍاقفاى 
ٍ خیزاى کشَر را بِ سوت کارّای قزآًی ًیش هؼطَف 

کٌین؟، با بزرسی ّایی کِ داشتن، اکٌَى هؼتقذم ها 
ًبایذ بِ دًبال ایجاد یک جواػت خیزیي قزآًی  

باشین، چَى ایي کار بِ ًَػی اس صفز شزٍع کزدى 
ُ دارکزدى خیزیي هَجَد در  هحسَب هی شَد، اًگیش

ایي . کشَر بزای کارّای قزآًی بسیار راحت تز است
 کار، ًیاس بِ فزٌّگ ساسی دارد.



 زهاى هراجعِ بِ خیر

 :  اًتخبة سهبى هذاکزُ ثسیبر هْن است 

عی تواس تاکیذ داضتِ تاضیذ سهاًی کِ کِ  
 .فزصت کافی دارًذ حضَر پیذا کٌیذ 

تزای اخذ کوک اتتذا ٍ اًتْای ّفتِ هزاجؼِ 
 .ًکٌیذ 

 9تْتزیي ساػت حضَر تزای هذاکزُ ساػت 
 .صثح است  11الی 

 

ّزگش تیي جلسات یا در هسیز رفت ٍآهذ 
 .هذاکزُ ًکٌیذ 

سؼی کٌیذ سهاى حضَر را تا جلسِ فزد یا 
 افزاد دیگزی هذاخلِ ًذاضتِ تاضذ 

 
اس قثل اس هَقؼیت سهاًی ٍ تزًاهِ ّای آى رٍس  

 خیز در حذ اهکاى اعالع داضتِ تاضیذ 





 :  برخَرد اٍل * 

  

هْوتزیي  تزخَرد اٍل 
گاُ  تا دیگزاى است تزخَردضوا 

تزخَرد ها ایٌقذر سیثا  درّویي 
تِ  کِ تقزیثا تاثیز گذار هیطین 

ایي  اس اّذاف ًیوی تیص اس 
گاُ هتاسفاًِ  ٍ هالقات هیزسین 

راتغِ اداهِ در ّویي تزخَرد 
 .  قغغ خَاّذ ضذ 



:هْوتریي ّا در برخَرد اٍل   

در تزخَرد اٍل ّذف آضٌایی خیز تا ضواست ٍ فزآیٌذ 
کاری ضوا اها ًثایذ تٌْا گَیٌذُ ضوا تاضیذ ٍدقت کٌیذ 
کِ تا آراهص ٍ ضوزدُ سخي تگَییذ ٍپس اس ّز جولِ 

 .ًظز خیز را ّن در هَرد آًچِ گفتِ ایذ تپزسیذ 

 .تٌْا گَیٌذُ ًثاضیذ . 2

دراٍلیي هْوتزیي اصَل یکی اس سهاًثٌذی 
تزخَرد است در اٍلیي تزخَرد سز ٍقت 

تَجِ تِ سهاى هالقات ٍ رسیذى 
ّویٌغَر هذت سهاى هالقات رٍ تایذ 

 .تزًاهِ ریشی ضذُ اًجام تذین 

 .سز ٍقت حاضز ضَیذ .  1



:هْوتریي ّا در برخَرد اٍل   

در تزخَرد اٍل ها فزد خیز را ٍرٍحیات اٍ را ًویطٌاسین 
پس تا حذ اهکاى هیثایست هَدتاًِ ٍتا در ًظز گزفتي 

حزین ّا تا ایطاى هذاکزُ کٌین اس ّز ًَع ضَخی ،کٌایِ  
 .  ٍیاپا گذاضتي درحزین خیز تپزّیشین 

 .سیاد صویوی ًطَیذ . 4

در اٍلیي تزخَرد تا خیز ًثایذ دیذ ها ٍ 
اًگیشُ ها هادی ٍ جذب پَل یا هٌاتغ 

تاضذ تزخَرد اٍل هؼارفِ ٍ ضٌاخت است 
پس ًثایذ دیذ جذب هٌاتغ ٍایي احساس 

 .  را تِ خیز اًتقال تذین 

 .پَل را فزاهَش کٌیذ . 3



:هْوتریي ّا در برخَرد اٍل   

در تزخَرد اٍل تگذاریذ اس ضوا سَال پزسیذُ ضَد ًِ 
ایٌکِ پطت سز ّن هغالة را تِ صَرت پزاکٌذُ هغزح 
 .  کٌیذ ٍتزای ّز سَال پاسخی در خَر آى سَال تذّیذ 

 اٍل سَال تؼذ جَاب . 6

در تزخَرد تا خیز خَد را فزدی تی تَجِ ٍ 
خًَسزد ًطاى ًذّیذ تا ّوِ ٍجَد تا اٍ 
صحثت کٌیذ ٍ اس ایٌکِ تَاًستیذ سهاًی 

را تا تِ صحثت در هَرد کار خیز خَد 
 .  تگذاریذ خَضحال تاضیذ 

 .خَد را تیخیال ًطاى ًذّیذ .5



:هْوتریي ّا در برخَرد اٍل   

سهاًیکِ تِ حضَر خیز هیزسیذ جلسِ را تا ارسش تذاًذ 
سؼی کٌیذ تلفي ّوزاُ خَد را در حال سکَت ٍیا اس  

پاسخگَیی خَدداری کٌیذ ػذم پاسخگَیی تثِ تلفي  
ّوزاُ تِ عزف هقاتل ایي پیام را هیذّذ کِ تزای ضوا اٍ  

 .  ٍجلسِ تسیار هْن است 

 .  تِ هَتایل جَاب ًذّیذ. 8

در تزخَرد اٍل هجوَػِ را قَی ٍ قاتل 
پیطزفت هؼزفی کٌیذ ٍ تا ایي تاٍر تِ 
هالقات خیز تزٍیذ اگز هذیزیت خَدٍ 

قَی تَدى هجوَػِ را تاٍر ًذاضتِ تاضیذ 
ًویتَاًیذ خیز را تزای هطارکت جذب 

 .ًواییذ 

 .ضکستِ ًفسی ًکٌیذ .7



:هْوتریي ّا در برخَرد اٍل   

در تزخَرد اٍل در ػیي حال کِ ضًٌَذُ ٍگَیٌذُ  
ّستیذ خَد را کٌجکاٍ ٍ پز حزف ًطاى ًذّیذ تِ  

 .  اعزاف خیلی ًگاُ ًکٌیذ ٍ سَال ّای ًاهزتثظ ًپزسیذ 

 .هذام سَال ًپزسیذ .10

در تزخَرد اٍل کَدک درٍى خَد را کٌتزل  
کٌیذ کٌایِ ، ضَخی ٍیا ّز رفتار 

کَدکاًِ ای هوکي است ًِ تٌْا تاػث 
صویویت ًطَد تلکِ هجوَػِ را سثک ٍ 

کن اّوست جلَُ دّذ تا حذ هوکي 
 .رسوی ٍ الثتِ خَش تزخَرد تاضیذ 

 
 .کَدک درٍى را هْار کٌیذ . 9



:هْوتریي ّا در برخَرد اٍل   

تزخَرد اٍل اس ایٌکِ اٍ ٍقت خَد را در اختیار ضوا در 
گذاضتِ تطکز ٍقذرداًی کٌیذ ٍ تْتز است در اٍلیي 
تزخَرد یکی اس ّذایای تثلیغاتی هجوَػِ خَد را تِ 

 . ّوزاُ تثزیذ 

 .کٌیذتِ حزفْای اٍ تا دقت گَش .12

در تزخَرد اٍل اس ایٌکِ اٍ ٍقت خَد را در 
اختیار ضوا گذاضتِ تطکز ٍقذرداًی 

کٌیذ ٍ تْتز است در اٍلیي تزخَرد یکی 
اس ّذایای تثلیغاتی هجوَػِ خَد را تِ 

 .  ّوزاُ تثزیذ 

 
 .قذرضٌاسی کٌیذ . 11  



:هْوتریي ّا در برخَرد اٍل   

در ٌّگام صحثت کزدى عزف هقاتل توزکش داضتِ 
تاضیذ ٍ ٌّگام تَضیحات خَدتاى ًیش پزاکٌذُ گَیی  

 .ًکٌیذ ٍ ّز هغلة را ضفاف تیاى کٌیذ 

 .  توزکش داضتِ تاضیذ. 14

در تزخَرد اٍل سزیؼا تِ دًثال کسة ًتیجِ  
ًثاضیذ ٍ در صحثتْای خَد ػجلِ ًکٌیذ 

 .  ٍ آرام ٍ تا دقت تزخَرد کٌیذ 
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:هْوتریي ّا در برخَرد اٍل   

ستاى تذى یکی اس هْوتزیي اػضای ارتثاعی  
است ًَع ًطستي ،حزکت دستْا ٍ 
چطوْا ٍ توام اػضای تذى در حیي  

صحثت ٍرایشًی تا خیز تسیار هْوتز اس 
ستاى سز است استفادُ اصَلی اس ستاى 

 تذى خَد ًیاسهٌذ دٍرُ ای جذاگاًِ است 
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: چٌذ هثال زباى بذى   

دست  *
کطیذى 
درهیاى 

 :هَّا 

قالة * 
کزدى 
دستْب  
 :پطت سز

ثبسی * 
کزدى ثب  

حلقِ 
تکبى *  :اسدٍاج 

ثیقزار 
 :دستْب

ٍلتی افراد ًوی داًٌذ چِ 
چیس بایذ بگَیٌذ اغلب اٍلات  

دستطاى را هیاى هَّا هی 
ًاظـری کِ لـادر  . کطٌذ

است زباى بذى را هتَجِ 
ضَد آگاُ است کِ فرد در  
هَرد کاری کِ هی خَاّذ 

اًجام دّذ ٍ یا چیسی کِ هی 
 خَاّذ بگَیذ تردیذ دارد

ایي عالهت عصبی 
بَدى ٍ ًطاًگر آى 
است کِ هطکلی در 

.  ارتباط ٍجَد دارد
خصَصا زهاًی کِ 

فرد ّوسهاى در هَرد 
ّوسرش در حال 
صحبت کردى هی 

 .باضذ

.  ایي تالش بذى برای رّایی هی باضذ
ّـَرهـَى آدرًـالیـي در حال ترضح 

ضذى است اها فرد ًوی داًذ چگًَِ  
کلٌجار رفتي با سر آستیي  . رّایی یابذ

پیراّي ٍ یا جَاّر آالت رٍی هچ بِ  
ضوا احتیاج بِ تَجِ : دیگراى هیـگَیذ کِ

در کافِ ایي عول جایس ٍ هٌاسب  . داریذ
است اها در جلسات کاری هٌحرف کٌٌذُ ٍ 

 .هَجب حَاس پرتی هی گردد

ایي یک شست هتکبراًِ  
خصَصا زهاًی . هیباضذ

کِ فرد بِ عمب تکیِ دادُ  
هي : اٍ هیگَیذ. باضذ

آًمذر بر ضوا سلغِ دارم  
کِ ًیاز بِ دفاع کردى از 

 . خَدم ًذارم 



 1 بصزی

:آدم ّب در ارتجبط  سِ دستِ اًذ   

 2 سوؼی

 3 قلبی ٍ حضَری ٍ ػاطفی



 ثصزی
آًْارا اس هی تَاًیذ . بصزی ّا ػاشق ّیجاًٌذ 

تٌذ پز اًزصی ٍ حالت ًگاُ کزدًشاى ٍ رفتارشاى 

هَقغ حزف هی سًٌذ ٍ سیاد اس دست ٍ بذًشاى 

دایزُ لغاتشاى در .کٌٌذسدى استفادُ هی حزف 

هثال شفاف، درخشاى،  . کلوات تصَیزی سیادًذ

بزای ارتباط گزفتي با ایٌْا ًبایذ شل . چشن اًذاس

پزاًزصی باشیذ ٍ تٌذ حزف بشًیذ ٍ . ٍ ٍل باشیذ

 .تَاًایی ّایتاى را ًشاى دّیذ 



 سوعی

هیذٌّذ ٍ  ّا خیلی خَب گَش سوؼی 
خَب حزف هی سًٌذ ٍ  . سخٌَرتزًذ

در . حَاسشاى بِ ایٌطزف ٍ آًطزف ّست
در دایزُ . ٍاقغ گَش ّاشاى تیش است

لغاتشاى کلواتی کِ صذا دارًذ بیشتز 
هثال صذا، آٌّگ، ّوْوِ، . شٌیذُ هی شَد

ضزبِ، قصذ داشتي، شزح دادى، هذاکزُ 
با ایٌْا بایذ خَب ٍ ... کزدى، ًاٌّجار 

را بز کلوات تاثیزشاى شوزدُ حزف سد تا 
.شٌَایی آًْا بگذارًذ  



 للبی ٍحضَری ٍ عاعفی 
ػاطفی ّا احساسشاى ػویق تز است ٍ 

خَدشاى را هَقغ حزف سدى . هالیوتزًذ
لوس هی کٌٌذ ٍ هَقغ حزف سدى اس چٌیي 

احساس، اتصال، : کلواتی استفادُ هی کٌٌذ
بِ ًظز . لغشیذى، تؼادل، اصابت، احساساتی

شل ٍ ٍل هی رسٌذ ٍلی ػوال اس بقیِ 
با ایي افزاد خَب . حساس تز ٍ ػویق تزًذ

دست بذّیذ، گاّی بِ پشتشاى بشًیذ یا 
البتِ ًِ . ) دست رٍی شاًِ شاى بگذاریذ

اصل پسزخالگی کِ  . ّواى جلسِ اٍل
 (یادتاى ًزفتِ



 اضارُ لرآى کرین بِ سِ اصل ارتباعی اًساى 

إِىَّ السَّوعَ  ۚ  ٍاَل تَقفُ هب لَیسَ لَکَ ثِِِ عِلنٌ 

ئِکَ کبىَ عٌَُِ ۚ  ٍَالجَصَزَ ٍَالفُؤادَ کُلُّ أٍُل

﴾۳۶﴿هَسئَلًب  

اس آًچِ ثِ آى آگبّی ًذاری، پیزٍی هکي،  

.چزا کِ گَش ٍ چطن ٍ دل، ّوِ هسؤٍلٌذ  



 ًوًَِ یک ثزًبهِ جلت هطبرکت 

 :سبیت ایٌتزًتی دًٍیت 
 

ایي سبیت ثب اخذ پزٍصُ ّب ٍ طزحْبی پیطٌْبدی اس خیزیِ ّب 
 .ٍسبسهبًْبی غیز دٍلتی ًسجت ثِ جوع آٍری کوک اقذام هیکٌذ

ثزای ّز پزٍصُ سهبى ٍ هجلغ هطخصی  هعیي هیطَد ٍ  تب تبریخ هعیي   
ضذُ اگز هجلغ هَرد ًظز جوع اٍری ضذ پزٍصُ اًجبم هیطَد ٍ اگز ًطذ 

 . پَل ثِ خیزیي ثبس هیگزدد 

 دًٍیت | جذة حوبیت هبلی
https://2nate.com 
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