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 ***یادآٍری هْن:      

رضاایت  ّوکاراى عسیس فرٌّگی هی داًٌذ کِ ّذف هْن ایي هساتقِ خَاًذى کتاب ترای افسایش داًش ٍ تیٌش هْذٍی ٍ تحکین هعرفت،هحثت ٍ کسة  -1

و  مری گرزدد  ایجبد حق نبثجب ثزای فرزد دیگرز    خودتبن یب لذا تکمیل پبسخنبمه ثزای دیگزان موجت تضییع حقاهام زهاى)عج( هی تاشذ .

 قی آن ثه عهذه فزد خبطی می ثبشذ و اعتزاض پذیزفته نیست.مسئولیت شزعی و اخال

 غلط ًورُ هٌفی ًذارد.ضوٌاً پاسخ پاسخ صحیح تایذ تا تَجِ تِ هتي کتاب اًتخاب گردد. -2
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 تِ هذیریت اهَر شعة تٌیاد استاى تحَیل ًوایٌذ. 5/2/89سرپرستاى هحترم تٌیاد شعة شْرستاًْا ٍ راتطیي هحترم کاًًَْا ٍ ادارات تا تاریخ  -4
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 (فارسی موعود)عجفرهنگی حضرت مهدبنیاد 

 آًاًىِ زر اًتظار هػلحٌس تایس ذَز غالح تاضٌس.


