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 یلو ؛دنشاب هدش یداع ام یارب تسا نکمم ،... و شخرذآ ،نامک نیگنر لیکشت ،تخرد گرب نداتفا ،پوت باترپ دننام ییاه هدیدپ
 یزاس لدم زا ،اه هدیدپ یسررب یارب نانادکیزیف لیلد نیمه هب .تسا هارمه ییاه یگدیچیپ اب ًالومعم کیزیف رد اهنآ لیلحت و یسررب

 .دننک یم هدافتسا کیزیف رد

 کیزیف رد یزاس لدم

 مهارف نآ لیلحت و یسررب ناکما ات دوش یم ینامرآ و هداس ردقنآ ،یکیزیف هدیدپ کی نآ یط هک تسا یدنیارف کیزیف رد یزاس لدم 
 ،لوا هاگن رد تسا نکمم .مینک یم یسررب ار هدش باترپ پوت کی تکرح ،کیزیف رد یزاس لدم دنیارف رتهب تخانش یارب  .دوش
 .تسا نیا فالخرب تیعقاو یلو ،دسرب رظن هب هداس ،پوت تکرح لیلحت و یسررب

 دشاب هتشاد دیاب ییاه یگژیو هچ لدم
 

 .دهدیم رارق یسررب دروم ار یریوصت دنیآرف کی یهدش هداس تیاور ،لدم •
 .دشاب یفیصوت ای یحیضوت دناوتیم لدم •
 .دشاب هتشاد ییوگشیپ ناوت دیاب لدم •
 .دشاب هتشاد ار تکرح کی یاهتیدودحم ینیبشیپ ناوت دیاب لدم •

 اوه رد پوت تکرح یزاس لدم

 تمواقم و داب ،دخرچ یم دوخ رود هب تکرح نیح رد و )دراد دوجو پوت یور ییاه یگتسجرب و اهزرد( تسین لماک هرک کی،پوت
 یسررب ماگنه ار دراوم نیا مامت میهاوخب رگا.دنک یمرییغت نیمز زکرم زا نآ هلصافرییغت اب پوت نزو .دنراذگ یم رثا نآ تکرح رب اوه
 )فلا ریز لکش(  .دش دهاوخ هدیچیپ ام لیلحت ،میریگب رظن رد پوت تکرح لیلحت و

 ،هداس روط هب ار پوت تکرح لیلحت و یسررب و میهد شهاک ار اه یگدیچیپ نیا یدایز دودح ات میناوت یم ،پوت تکرح یزاس لدم اب
 اب نینچمه .میریگ یم رظن رد هرذ ای یا هطقن مسج کی تروص هب ار نآ ،پوت لکش و هزادنا زا ندیشوپ مشچ اب .میزاس ریذپ ناکما
 پوت هلصاف رییغت اب مینک یم ضرف ماحنارس.مینک یم رظن فرص داب شزو رثا و اوه تمواقم زا ،دنکیم تکرح ألخ رد پوت هکنیا ضرف
 .)ب الاب لکش( دنام یم تباث نآ نزو،نیمز زکرمزا

 هدیدپ کی یزاس لدم ماگنه میراد هجوت .مینک لیلحت و یسررب ار نآ تکرح میناوت یم و تسا هدش هداس یفاک ردق هب ام هلئسم کنیا 
 هبذاج یورین،اوه تمواقم یاج هب رگا،لاثم یارب .ار هدننک نییعتو مهم یاهرثا هن میریگب هدیدان ار رت یئزج یاهرثا دیاب،یکیزیف
  !دور یم الاب میقتسم طخ کی رد دوش باترپ الاب هب یپوت یتقو هک درک یم ینیب شیپ ام لدم هاگنآ ،میتفرگ یم هدیدانار نیمز
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 کیناکم رد یزاس لدم زا یا هنومن

 ار نآ دناوتب ات دنک یم دراو ورین مسج هب دوخ یاه تسد زا هدافتسا اب و تسا گرزب دمک کی نداد له لاح رد یصخش ریز لکش رد
 ریز لکش رد .دوش تخس رایسب دمک تکرح هک دوش یم ثعاب نیمز و دمک ریز حطس نیب کاکطصا یورین هک میناد یم .دنک اج هباج
  .دینک یم هدهاشم ار دمک رب دراو یاهورین

 

 داعبا و میریگ یم رظن رد هطقن کی تروص هب ار مسج ،دینیب یم ریز لکش رد هک یروطنامه ،کیناکم رد تلاح نیا یزاس لدم یارب
 الثم .دنتسه راذگ رثا و مهم یاه یورین نوچ ،مینک فذح میناوت یمن ار کاکطصا یورین و تسد یورین اما .میریگ یمن رظن رد ار نآ
 هک یزاس هداس سپ .داد تکرح کدنا رایسب یورین اب ناوت یم یتحارب ار ینیگنس مسج ره میریگن رظن رد ار کاکطصا یورین رگا

 .دوب مسج داعبا فذح نامه تفرگ تروص

 
 

 دراو هبعج هب ورین ود .)فلا لکش( تسا هتفرگ دوخ تسد رد یا هبعج هک دینک یم هدهاشم هداتسیا تلاح رد ار یصخش ریز لکش رد
 زا و نییاپ هب ور هک تسا هبعج نزو ،رگید یورین .دوش یم دراو هبعج هب الاب هب ور و صخش فرط زا هک تسد یورین یکی .دوش یم
 هدش هداد ناشن ،هدش یزاس لدم هرذ کی تروص هب هک ،هبعج رب دراو یاهورین ،ب لکش رد  .دوش یم دراو هبعج هب نیمز فرط
 .تسا
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Website: https://physicfa.ir 
Telegram: https://t.me/physicfa 
Aparat: https://aparat.com/physicfa 
Youtube: https://youtube.cm/c/physicfaa 
Instagram: https://instagram.com/physicmind 


