ا︣ان را ﹨﹝﹊﹑︨﹢︠ ﹩د ﹋﹟
دا﹡︪︖﹢︀ن و ︻︤︤ا﹡ ︭︡﹇ ﹤﹋ ﹩دار﹡︡ ︋︣ای ﹇︣ار ﹎︣﹁︐︀﹝﹚﹫﹁ ﹟ی ا︨︀︑﹫︡ دا﹡︪﹍︀﹨ ﹩در ﹞﹊︐︉︠ ،﹤﹡﹢از ا︣︊﹝﹚﹫﹁ ︀︨﹑﹋ ﹟داری ﹋︣ده و ︋︣ای ﹞︀ ︋﹀︨︣︐﹠︡﹐ ،زم
ا︨️ ︋﹤ ﹊︧︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︀﹫︋︣︖︑ ،ت و ﹡﹊︀ت ﹞﹜ ︑︀﹝﹡ ﹤︗﹢﹠︡

﹡﹊︀ت ﹞﹜ در ا﹡︐︀ب ا︨︐︀د و درس

﹞﹊︐︉︠ ︭︡﹇ ﹤﹡﹢دارد در︨︀ی ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ارا﹤ ︫︡ه در ﹨﹝﹤ ر︫︐﹤﹨︀ی دا﹡︪﹍︀﹨ ﹩را ︋﹤ ︮﹢رت را﹍︀ن
در ا︠︐﹫︀ر ︻﹝﹢م ︋﹍︢ارد ︑︀ ﹎︀﹞︤︋ ﹩ر﹎︐︣ ︋︣ای ︻︡ا﹛️ آ﹞﹢ز︫︣︋ ﹩دا︫︐﹤ ︋︀︫︡︣︋︀﹠︋ .ا ﹟ا﹠﹊﹤ ا︨︐︀د
درس ︑︀ ﹤ ﹞﹫︤ان از ﹡︷︣ دا﹡︩ ︻﹚﹝ ﹩و از ﹡︷︣ ︑﹢ا﹡︀︡︑ ﹩ر︦ ﹞︐︊︣ ا︨️ ﹩﹝﹞ ﹤﹛︀︧﹞ ،ا︨️︦︎ .

﹐زم ا︨️ ﹋﹤ در ا﹡︐︀ب ا︨︐︀د د﹇️ ﹡﹝︀﹫︡

در︨︀﹢﹠﹋ ︀︑ ﹤﹋ ﹩ن ︑︪︡﹡ ︳︊︲ ﹤﹡﹢︠︉︐﹊﹞ ︳︨﹢ه و روی ︨︀️ ﹇︣ار ﹡︡ار﹡︡ ،در او﹛﹢️ ︲︊︳

︫︡ن ﹨︧︐﹠︡ .ا﹛︊︐﹤ در ︮﹢ر︑﹫﹊﹤ ﹁﹊︣ ﹞ ︀︋ ︡﹫﹠﹋﹩ا﹠﹊﹤ در︨ ︣︋ ﹩روی ︨︀️ ﹞﹊︐︉︠︣﹇ ﹤﹡﹢ار دارد،
ا﹞︀ ﹋﹑س ا︨︐︀دی ﹋﹤ ︫﹝︀ ﹞﹫︪﹠︀︨﹫︡ ﹋﹫﹀﹫️ آ﹞﹢ز︫︀﹫︧︋ ﹩ر ︋︀﹐ ﹩دارد ،ا﹞﹊︀ن ا﹠﹊﹤ آن ﹁﹫﹚﹜ ︲︊︳
︫﹢د و در ︨︀️ ﹞﹊︐︉︠︣﹇ ﹤﹡﹢ار ︋﹍﹫︣د ،و︗﹢د دارد﹐ .زم ا︨️ ︋︡ا﹡﹫︡ ﹋﹤ در ا﹠﹍﹢﹞ ﹤﹡﹢ارد ﹉
︨﹫︧︐﹜ ﹡︷︨︣﹠︖ ︣︋ ﹩روی ︨︀️ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️ ،و در ︮﹢ر︑﹫﹊﹤ ا ﹟درس در ﹡︷︨︣﹠︖︣﹝﹡ ﹩ه
︎︀﹫﹠ ،︡﹠﹋ ︉︧﹋ ﹩از روی ︨︀️ ︢ف ︠﹢ا﹨︡ ︫︡︣︋︀﹠︋ .ا﹐ ﹟زم ا︨️ از ︎﹫︩ ︋﹤ ︨︣اغ درو︨﹩
︋︣و︡ ﹋﹤ ︨︴ ﹋﹫﹀ ﹩آ﹞﹢ز︫﹐︀︋ ﹩ ﹩دار﹡︡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .او﹛﹢️ ︋︀ درو︨ ﹤︋︀︪﹞ ﹤﹋ ️︨﹩آن﹨︀ ︋︣ روی

︨︀️ ﹞﹊︐︉︠︣﹇ ﹤﹡﹢ار ﹡︡ار﹡︡

︑ ﹤︗﹢دا︫︐﹤ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹤ ︎﹫︩ از ﹁﹫﹚﹝︊︣داری ︀︋ ،ا︨︐︀د ﹨﹝︀﹨﹠﹍ ︡﹫﹠﹋ ﹩و ر︲︀️ ا︪︀ن را ﹋︧︉

﹡﹝︀﹫︡ ︡︺︋ .از ا﹠﹊﹤ ︋︀ ا︨︐︀د ﹨﹝︀﹨﹠﹍﹐ ﹩زم را ا﹡︖︀م داد︡ ،ا﹝﹫﹏ ر︨﹝﹩
︋﹀︨︣︐﹫︡ ︑︀ ﹞︀ ︋﹤ ا︪︀ن ا﹝﹫﹏ ︋︤﹡﹫﹜ و ︎︀︨ ر︲︀️ ا︪︀ن را در︀﹁️ ﹋﹠﹫﹜

ا︨︐︀د را ︋︣ای ﹞︀

﹡﹊︀ت ﹞﹜ ﹇︊﹏ از ﹁﹫﹚﹝︊︣داری

﹡︷﹜ در ﹁﹫﹚﹝︊︣داری ﹨﹝﹤ ︗﹚︧︀ت ︋︧﹫︀ر ﹞﹜ ا︨️ ︣︐︋ .ا︨️ ︫﹝︀ ﹉ ︑﹫﹜ ﹠︡ ﹡﹀︣ه دا︫︐﹤ ︋︀︫﹫︡﹤﹋ ،
ا﹎︣ ﹉ ︗﹚︧﹤ ﹊ ﹩از ︫﹝︀ ︾﹫︊️ دا︫️ ﹤﹫﹆︋ ،ا﹁︣اد ︑﹫﹜ آن ︗﹚︧﹤ را ﹁﹫﹚﹝︊︣داری ﹋﹠﹠︡︣ .ا ﹋﹤ در ︮﹢رت

﹁﹫﹚﹜ ﹡﹍︣﹁︐ ﹟از ﹉ ︗﹚︧﹤ ،ز﹝︀ت ﹋﹏ ﹉ ︑︣م ︋﹤ ﹨︡ر ﹞﹫︣ود و درس ﹡︀﹇︬ ﹞﹢︫﹩د

ا﹠﹊﹤ ︫﹝︀ ︋︀ ﹤ دور︋﹫﹠︣﹫﹍︋ ﹜﹚﹫﹁ ﹩︡︀﹀︑ ﹩﹚﹫︠ ،و︑﹢︑﹩﹞ ︀﹝︫ .︡﹠﹋﹩﹝﹡ ﹩ا﹡﹫︡ ︋︀ ﹨﹠︡﹊﹜ ،دور︋﹫﹤﹁︣ ﹟ای،
دور︋﹫ ﹟د︖﹫︐︀ل ،دور︋﹫︀︋﹢﹞ ﹟﹏ ︋︀﹋﹫﹀﹫️ و ︣︊﹝﹚﹫﹁ ...داری ﹡﹝︀﹫︡
https://www.digikala.com/Product/DKP-90772/

︎﹫︩ از ا ﹤﹡﹢︠︉︐﹊﹞ ﹟از ا ﹟دور︋﹫︣︋ ﹟ای ﹁﹫﹚﹝︊︣داری ︋︣︠ ︀︨﹑﹋ ﹩ا︨︐﹀︀ده ﹋︣ده ا︨️ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑ .ا ﹟دور︋﹫﹟
https://www.digikala.com/Product/DKP-90772/
https://www.digikala.com/Product/DKP-90772/

︋﹤ ﹋︀رت ︀﹁︷﹤ ﹡﹫︤ ﹡﹫︀ز دارد ﹋﹤ ︋︀︧︐︡︗ ﹩ا﹎︀﹡﹤ ︑﹫﹤ ︫﹢د .ا ﹟دور︋﹫ ︀ً ﹁︣︮ ﹟﹉ ︎﹫︪﹠︀د ا︨️ ،ا﹞︀ ﹨﹝︀﹡︴﹢ر ﹋﹤ ﹎﹀︐﹤
︫︡ ﹐زم ﹡﹫︧️ ︐﹝︀ از ا ﹟دور︋﹫ ﹟︀ ︐ ﹩دور︋﹫︀﹨﹟ی ﹞︪︀︋﹤ ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د

2
3

﹞﹊︀ن دور︋﹫ ،﹟رو︫﹠︀﹢︭︑ ﹩︣︤﹫﹞ ،ان زوم و ︋︀﹢︋ ︦﹡﹐دن دور︋﹫︀﹫︧︋ ﹟ر ا﹨﹝﹫️ دارد ﹏︊﹇ .از ︫︣وع
﹋﹑س ا﹢﹞ ﹟ارد را ﹉ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ﹛︣زش ﹨︀ و ︣﹋️ ﹨︀ی ﹡︀︫ ﹩از ︑﹠︷﹫﹝︀ت دور︋﹫ ﹟در ﹁﹫﹚﹜ ﹡︊︀︫︡

︨︺ ︀﹝︐ ︡﹫﹠﹋ ﹩از ﹉ ︨﹤︎︀﹤ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫︡ دور︋﹫ ﹟را ︋﹤ ︠ ﹩︋﹢در ﹋﹑س ﹇︣ار د﹨﹫︡
﹉ ﹡﹝︀︎﹤︨ ﹤﹡﹢﹤ ︎﹫︪﹠︀دی ︋︣ای ﹨﹠︡ی﹋﹜ :ا﹠︖︀ .ا﹛︊︐﹤ ︋︣ای ﹎︀︋﹢﹞ ﹩︫﹢﹏ و ︀︎﹤︨ ...﹤﹨︀ی ﹞︐﹚﹀ ﹩و︗﹢د دارد
https://www.digikala.com/Product/DKP-271358/
https://www.digikala.com/Product/DKP-271358/
https://www.digikala.com/Product/DKP-271358/

4

از ﹞﹢ارد ﹞﹜ د﹍︣︡︮ ️﹫﹀﹫﹋ ،ا︨️ .ا﹎︣ ﹞﹫﹊︣و﹁﹢ن ﹆﹤ای ︋ ﹜﹫︨﹩در د︨︐︣س دار︡ ︋︐︣ ا︨️ ﹋﹤ از
آن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ︮︡ای ا︨︐︀د ︋﹤ ︠﹢︫ ︳︊︲ ﹩︋﹢د و ﹨﹝﹝﹤ ﹋﹑س در ﹁﹫﹚﹜ ﹡﹫﹀︐︡ )﹞︪︀︋﹤ ا︣﹊﹫﹞ ﹟و﹁﹢ن(.
http://sedabazar.com/index.php?route=product/product&path=60_133&product_id=241&Resource%20id%20#86

ا﹎︣ ﹡﹤﹢︑﹩﹞ ،ا﹡﹫︡ ﹉ ر﹊﹢ردر ﹡︤د﹉ ا︨︐︀د ﹇︣ار د﹨﹫︡ ،و ︋︺︡ ًا ︮︡ای ر﹊﹢ردر را ︋︣ روی ﹁﹫﹚﹜
︋﹫﹠︡از︡ .راه د﹍︣ ا︨︐﹀︀ده از ﹞﹫﹊︣و﹁﹢ن ﹆﹤ای ︋︀ ︨﹫﹜ ا︨️ .در ︮﹢ر︑﹫﹊﹤ ﹁﹊︣ ﹞﹫﹊﹠﹫︡ ﹞﹫︐﹢ا﹡﹫︡
دور︋﹫ ﹟را ︋﹤ ﹡﹢ی در ﹋﹑س ﹇︣ار د﹨﹫︡ ﹋﹤ ﹨﹜ ︑︭﹢︣ ︋﹤ ︠﹢︫ ﹤︐﹁︣﹎ ﹩︋﹢د و ﹨﹜ ︮︡ای ا︨︐︀د ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️
︠﹢︫ ︳︊︲ ﹩︋﹢د ،ا﹞﹊︀ن ا︨︐﹀︀ده از ﹞﹫﹊︣و﹁﹢ن ︠﹢د دور︋﹫ ︤﹫﹡ ﹟و︗﹢د دارد

5

﹞﹫︤ان ﹁︱︀ی ︠︀﹛ ﹩در ﹋︀رت ︀﹁︷﹤ و ﹞﹫︤ان ︫︀رژ ︋︀︑︣ی را ︋︣ر︨ ︀︑ ︡﹫﹠﹋ ﹩در ﹨﹠﹍︀م ︲︊︳ ﹋﹑س ﹡﹫︀ز ︋﹤
︑︺﹢︰ ﹡︊︀︫︡ و ︋︪ ﹩از ﹋﹑س از د︨️ ﹡︣ود

6

︋︐︣ ا︨️ ﹉ ︨﹫﹜ ︨﹤را﹨︣﹝﹨ ﹩اه ︠﹢د دا︫︐﹤ ︋︀︫﹫︡ ︑︀ دور︋﹫ ﹟را ︋﹤ ︋︣ق ﹞︐︭﹏ ﹋﹠﹫︡ و ﹡﹍︣ان ︫︀رژ
دور︋﹫︡﹫︫︀︊﹡ ﹟
︑﹠︷﹫﹝︀ت دور︋﹫ ﹟را ︋︣ر︨︀︑ ︀︑ ︡﹫﹠﹋ ﹩ر و ز﹞︀ن ︋︣ روی ︑︭﹢︣ ﹡︊︀︫︡

7

︋︣ای ︋︣دن دور︋﹫ ﹟و ︑︖﹫︤ات ︋﹤ دا︠﹏ دا﹡︪﹍︀ه ︐﹝︀ از ﹇︊﹏ ︋︀ ︣ا︨️ دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹝︀﹨﹠﹌ ﹡﹝︀﹫︡

﹡﹊︀ت ﹞﹜ در ﹫﹑﹋ ︳︊︲ ﹟س

︲︊︳ ﹋﹑س را از ﹨﹝︀ن ا︋︐︡ای ﹋﹑س ︫︣وع ﹋﹠﹫︡ و ز﹞︀﹡﹑﹋ ︳︊︲ ﹤︋ ﹩س ︎︀︀ن د﹨﹫︡ ﹋﹤ ا︨︐︀د ﹋︀﹞﹑
︮︊️ را ﹞︐︣﹋ ︿﹇﹢ده ا︨️

2
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زوم دور︋﹫ ﹤︋ ﹟ا﹡︡ازهای ز︀د ﹡︊︀︫︡ ﹋﹤ ︣ه ا︨︐︀د و ﹡︀﹨﹤︐︫﹢ی روی ︑︐﹤ ︋﹫︩ از ا﹡︡ازه ︋︤رگ ︋﹤ ﹡︷︣
︋︨︣︡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .زوم دور︋﹫ ﹤︋ ﹟ا﹡︡ازهای ﹋﹜ ﹡︊︀︫︡ ﹋﹤ ﹡ ︀﹨﹤︐︫﹢ا︮﹑ ﹞︪︬ ﹡︊︀︫﹠︡
︨︺﹢︫ ﹩د ﹋﹤ در ﹫﹑﹋ ︳︊︲ ﹟س ︨︣ ا﹁︣ادی ﹋﹤ در ﹋﹑س ﹨︧︐﹠︡ در ﹋︀در ﹡︊︀︫︡ ،ا﹞︀ ا﹎︣ ا ﹟ا﹞︣ ا﹞﹊︀ن
︎︢︣ ﹡︊﹢د ︋﹫︩ از ︡ زوم ﹡︪﹢د﹢︫ ﹩︺︨ .د ﹋﹤ ︣ه ا﹁︣اد در ︲︊︳ ﹡︊︀︫︡ ز︣ا ︋︣︠ ﹩از ا﹁︣اد ﹡︧︊️ ︋﹤
ا﹢︲﹢﹞ ﹟ع ︧︀س ﹨︧︐﹠︡
︋︐︣ ا︨️ ︑︭﹢︣ ︔︀︋️ ﹡︊︀︫︡ ﹑︓﹞ .ا﹎︣ ﹋﹑س دو ︑︐﹤ دارد ️﹋︣ ︀︋ ،ا︨︐︀د در ﹋﹑س﹢︭︑ ،︣ ﹡﹫︤ ︣﹋️
﹋﹠︡﹢︵ ﹤︋ .ری ﹋﹤ ﹨﹜ ﹡︀﹨ ﹤︐︫﹢ی روی ︑︐﹤ د︡ه ︫﹢د ﹜﹨ ،ا︨︐︀د از ﹋︀در ︠︀رج ﹡︪﹢د .د﹇️ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹤
︣﹋️ دور︋﹫︣﹡ ﹟م ︮﹢رت ︋﹍﹫︣د ،︺﹠ ️︻︨︣ ︀︋ ﹩دور︋﹫ ﹟را ︣﹋️ ﹡︡﹨﹫︡
﹨﹝︙﹠﹫ ﹟در ︮﹢ر︑﹫﹊﹤ در ﹫﹑﹋ ﹟س ﹁︣دی ︾﹫︣ از ا︨︐︀د ︫︣وع ︋﹤ ︮︊️ ﹋︣د ،دور︋﹫ ﹟را ︨﹝️ ﹁︣دی
﹋﹤ در ︀ل ︮︊️ ﹋︣دن ا︨️ ︋︙︣︠︀﹡﹫︡
ا﹎︣ از ﹞﹫﹊︣و﹁﹢ن ︋ ﹜﹫︨﹩ا︨︐﹀︀ده ﹞ ،︡﹫﹠﹋﹩در ﹫︣﹝﹨ ﹟﹀﹚︑ ،︳︊︲ ﹟اه ︠﹢د و ا︨︐︀د ︠︀﹞﹢ش ︋︀︫︡ ︑︀
﹡﹢︤ی در ︮︡ا ︋﹤ و︗﹢د ﹡﹫︀︡

﹡﹊︀ت ﹞﹜ ار︨︀ل و︡︀﹞ ﹤︋ ︀﹨﹢
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︋﹤ دو ︮﹢رت ا﹞﹊︀ن ار︨︀ل و︡︣︋ ︀﹨﹢ای ﹞︀ و︗﹢د دارد

 ︡﹫﹠﹋http://takhtesefid.org/و ﹛﹫﹠﹉ آن را ︋︣ای ﹞︀ ︋﹀︨︣︐﹫︡ ﹤﹋ .ا︀﹋ ﹟ر او﹛﹢️ دارد،
ا﹛︿ و︡ ﹢را ︋︣ روی ︨︀️ ︑︐﹤ ︨﹀﹫︡ آ︎﹚﹢د
︣ا ﹋﹤ در ا﹢︑﹩﹞ ︀﹞ ️﹛︀ ﹟ا﹡﹫﹜ ﹞︧︐﹆﹫﹝︀ ﹁︀﹚︀ را ︋︣ روی ︨︀️ ﹞﹊︐︉︠︣﹇ ﹤﹡﹢ار د﹨﹫﹜

ب ︋︣ روی دیویدی ︀ ﹨︀رد ا ﹟و︡ ︀﹨﹢را ︋︣ای د﹁︐︣ ﹞︀ در ︑︣ان ار︨︀ل ﹋﹠﹫︡
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ا﹎︣ ︗﹚︧︀ت را ︋﹤ ﹞︣ور در ︵﹢ل ︑︣م ︋﹀︨︣︐﹫︡ ︋︐︣ ا︨️ ︀︑ ،ا﹠﹊﹤ ︮︊︣ ﹋﹠﹫︡ در آ︠︣ ︑︣م ﹨﹝﹤ ﹁︀﹚︀ را ︋︀
﹨﹜ ︋﹀︨︣︐﹫︡
︑ ﹤︗﹢دا︫︐﹤ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹤ ︋︣ روی ︑︭﹢︣ و︡ ،︼﹫﹚︊︑ ،﹢﹎﹢﹛ ﹤﹡﹢﹍︙﹫﹨ ︀﹨﹢آدرس ︨︀️︀︑ ،ر ،ز﹞︀ن و ...
﹡︊︀︫︡ ︀﹠︑ .و︡﹢ی ︠︀م را ︋︣ای ﹞︀ ︋﹀︨︣︐﹫︡﹐ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .زم ا︨️ ︋︡ا﹡﹫︡ ﹨﹝︙﹢ن ︨︀︣ و︡︀﹨﹢ی روی
︨︀️ ،در ﹠︡ ︔︀﹡﹫﹤ اول و︡﹢﹎﹢﹛ ،﹢ی ﹞﹊︐︉︠︣﹇ ﹤﹡﹢ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️
﹛︴﹀ ً︀ ︎﹫︩ از ار︨︀ل و︡﹢﹞ ،︀﹞ ﹤︋ ︀﹨﹢ارد ﹡︀﹞︣︋﹢ط ︋﹤ ﹋﹑س را از و︡︢ ︀﹨﹢ف ﹋﹠﹫︡ .ا﹎︣ ا︀﹋ ﹟ر ︋︣ای
︫﹝︀ ﹞︪﹊﹏ ا︨️ ،ا ﹟ا﹞﹊︀ن ﹡﹫︤ و︗﹢د دارد ﹋﹤ ︔︀﹡﹫﹤﹨︀︀︋ ﹤﹋ ﹩︧︐︢ ﹩ف ︫﹢د ︋︣ای ﹞︀ ار︨︀ل ﹋﹠﹫︡︀︑ ،
﹞︀ آن ﹞﹢ارد را ︢ف ﹡﹝︀﹫﹜
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د﹇️ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹤ ﹨︣ ︗﹚︧﹤ی ﹋﹑س ︀﹠︑ ،﹉ و︡ ︫︡︀︋ ﹢و در ﹇︀﹛︉ ﹠︡ و︡﹢ی ︎︣ا﹋﹠︡ه ﹡︊︀︫︡
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در ︮﹢ر︑﹫﹊﹤ ا︨︐︀د ﹫ ﹟درس ︎︀ور︎﹢﹠️ ارا﹤ ﹞ ،︡﹠﹋﹩︀ ︋︣﹎﹤﹨︀ی ﹞︣︑︊︳ ︋﹤ درس ︋﹤ دا﹡︪︖﹢︀ن داده
﹞﹢︫ ﹩د ︣︐︋ ،ا︨️ ا﹢﹞ ﹟ارد را ︑︡و︣﹋ ﹟ده و ︋︣ روی و︡︣﹇ ︀﹨﹢ار د﹨﹫︡ ،و ︀ ا﹢﹞ ﹟ارد را ﹨﹝︣اه
و︡︣︋ ﹢ای ﹞︀ ار︨︀ل ﹋﹠﹫︡︀﹋ ︀﹞ ︀︑ ،ر ︑︡و ﹟را ا﹡︖︀م د﹨﹫﹜ و ︋︣ روی و︡︣﹇ ︀﹨﹢ار د﹨﹫﹜

info@maktabkhooneh.org

www.maktabkhooneh.org

