
براي كه  ،به صورت كارت و كتابچه با صفحه آرايي جديد همراه با مضمونآنچه در اين مجموعه مشاهده ميكنيد عبارت است از مجموعه ادعيه مباركه 
اميد است اين نسخ براي شما عزيزان  .براي چاپ و پرينت تنظيم شده است و اوقات شخصي ايام مخصوصه ،جلسات دعاان در شما عزيز استفاده عموم

كرده و مدنظر پيشنهاد ميكنيم موارد زير را مالحظه  اين نسخ استفاده از در همچنين  .مناسب باشد و بتوانيد آن را در اختيار ديگر دوستانتان قرار دهيد
  :قرار دهيد

 بخش الواح و اذكار
 مجموعه الواح به صورت كارت دعا •

o  لقاءمناجات حضرت بهاءاهللا،  زيارتنامه ،احتراقلوح  ،شفالوح  ،احمدلوح، 

o  زيبا  و تا حد ممكن در شان آثار  يبهذتنوع  2داراي 

o  فارسي و بدون مضمون فارسي با مضمون(خه نس 2مشتمل بر( 

 به صورت كتابچه مجموعه اذكار فارسي با نام آواز هاي خوش جانان •

o  داخليدر صفحات  طرح 5در 

o  در يك فايلطرح جلد مزين به تصاويري از مشارق االذكار بهائي  17با و 

 نماز هاي سه گانه •

o  يبي با مضمون فارسيهذت طرح 3در 

 بخش كلمات مكنونه 
  در يك جلدبه صورت كتابچه مجموعه كلمات مكنونه به فارسي و عربي  •

o  يبي زيبا  و تا حد ممكن در شان آثارهذطرح ت 4داراي 

 مجزا در دو جلد به صورت كتابچه مجموعه كلمات مكنونه فارسي و عربي •

o  زيبا  و تا حد ممكن در شان آثار  ييبهذطرح ت 4داراي 

 بخش كتابچه هاي مناجات 
o  مشتمل بر ادعيه حضرت رب اعلي و حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء 
o  زيبا  و تا حد ممكن در شان آثار طرح تهذيبي 5داراي 

o  يبي مطابق با تهذيب صفحاتهذطرح جلد ت 6داراي 

  :يادداشت مهم
o  هاي فرد و زوج در فايل  برگهصفحات به گونه اي تنظيم شده اند كه كافي استPDF پشت و روي هم پرينت يا چاپ شوند. 

o  از ميانه تا بخورند با يك منگه در ميان آن اتصال مجموعه برقرار شود) بعد چاپ(كافي است برگه ها. 

o و  4و3و2و1 اتوند، به اين ترتيب روي جلد و صفحهم پشت روي هم چاپ ش 4و 3برگه پشت روي هم و  2و1برگه وقتي : يك مثال
 .گيرند قرار مي ،ترتيب صحيحبه و نهايتا پشت جلد به راحتي 

o هر فايل داري اسم است كه سايز كاغذ مورد نياز و محتواي آن را نمايش ميدهد. 

o يك مثال: Lohe_Ehteraq_A_A5_full_mz.pdf  لوح احتراق، تنظيم شده براي پرينت بر روي كاغذ  :يعنيA5  با مضمون  
 كامل

o  قطع كوچك اين مجموعه در كارت ها و كتابچه هايA5   و A6 تنظيم شده اند. 

 


