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متن ترجمه شده زير ازخدمات جهانی نيکوتين افراد مجهول الهويه ، به 

خدمات جهانی نيکوتين افراد . اعضای نيکوتينن مجهول الهويه ارسال شده است
با اين حال ما اين متن را . مجهول الهويه صحت ترجمه را بررسی نکرده است

 .با حسن نيت ارائه ميدهيم
 

 .خط مشی حفظ حقوق حق تکثیر
می بایست قبل از هرگونه چاپ و تکثیر و ارایه نرشیات نیکوتینی های افراد و سازمانها اعضا، همه 

کردن نرشیات کپی . گمنام دارای مجوز کتبی از دفرت خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام باشند
آشکار نقض دیگر به هر وب سایت یا در اختیار قرار دادن آن و نیکوتینی های برای توزیع عمومی 

نرشیات نیکوتینی های را تشویق به خواندن و سازمانها افراد ما اعضا، . می باشدقوانین حق تکثیر 
همگان می . می �اییم انجمن نیکوتینی های گمناموب سایت رسمی  از طریق بخش فارسی گمنام

ا پذیرفته و آن ر که با اعت�د به مرتج�ن و سلب مسئولیت از انجمن  ترجمه شده رانرشیات توانند 
دفرت خدمات جهانی نیکوتینی های آنالین فروشگاه  را از بخشی از اموال انجمن قرار داده ایم

 .خریداری �ایندگمنام 
  

 اعضا، افراد و گونه تکثیر و توزیع و فروش نرشیات ترجمه شده نیکوتینی های گمنام  توسطهر 

که از این  کمک های مالی. داده شود گزارشقبل به دفرت خدمات جهانی از  ها می بایستسازمان 

تعیین طریق به دفرت خدمات جهانی فرستاده می شود توسط خدمت گذاران خدمات جهانی 

 .خواهد شد



 گمىاو ٌای ویکُتیىی گاوً دَازدي ٌاي سىت
 

 ثٔ شخصي ثٖج٘دی .گيشد قشاس سأط دس ثبيسث ٍی ٍب ٍشحشك ٍْبفع-1
 .داسد ثسحگي گَْبً ٕبی ّيک٘جيْی ٗحذت

   
 ،داسد ٗج٘د ّٖبيی ٍشجع يل جْٖب ٍب گشٗٓ ٕذف ثب ساثطٔ دس –2

 ثيبُ گشٗٓ ٗجذاُ دس سا خ٘د ٍَکِ گّ٘ٔ ثٔ مٔ ٍٖشثبُ خذاّٗذی
 ثبشْذ، ٍی ٍب اعحَبد ٍ٘سد خذٍحگزاساُ فقط ٍب سٕجشاُ کْذ ٍی
 .مْْذ َّی حنٍ٘ث ٕب آُ
 
 قطع ثٔ جَبيو گَْبً ٕبی ّين٘جيْی دس عض٘يث صٍٔال جْٖب –3

 .اسث ّيک٘جيِ ٍصشف
 
 ثش مٔ ٍ٘اسدی دس ٍگش ،ثبشذ ٍسحقو ثبيسث ٍی گشٗٓ ٕش –4

 .ثگزاسد اثش مو دس گَْبً ٕبی ّيک٘جيْی يب ديگش گشٕٗبي
 
 ٍعحبدی ثٔ پيبً سسبّذُ داسد، اصيی ٕذف يل جْٖب ،گشٗٓ ٕش  –5

 .اسث عزاة دس ْٕ٘ص مٔ
  
 ٍشججط ٍؤسسة ٕيچ ّجبيذ ٕشگض گَْبً ٕبی ّين٘جيْی گشٗٓ يل –6

 مْذ گزاسي سشٍبئ ٕب آُ دس يب جأييذ سا خبسجی سبصٍبُ ٕش يب
 ٍجبدا ،دٕذ عبسيث آّبُ ثٔ سا گَْبً ٕبی ّين٘جيْی ًّب يب

 .سبصد ٍْحشف خ٘د اصيی ٕذف اص سا ٍب شٖشت ٗ ٍينی ٍبىی، ٍسبئو
 
 ٗ ثبشذ خ٘د ثٔ ٍحنی ثبيسث ٍی گَْبً ٕبی ّين٘جيْی گشٗٓ ٕش –7

 .ّنْذ دسيبفث خبسج اص مَنی
 
 ،ثَبّذ ثبقی ای حشفٔ غيش َٕيشٔ ثبيذ گَْبً ٕبی ّين٘جيْی –8

 .مْْذ اسحخذاً خبصي کبسٍْذاُ ج٘اّْذ ٍي ٍب خذٍبجی ٍشاکض اٍب
 
 سبصٍبّذٕی ّجبيذ ٕشگض عْ٘اُ ايِ جحث گَْبً ٕبی ّين٘جيْی –9

 دٕذ جشنيو ٕبيی مَيحٔ يب خذٍبجی ٕبی ٕيئث ج٘اّذ ٍی اٍب ،ش٘د
 .ثبشذ ٍسئ٘ه کْذ ٍی خذٍث آّبُ ثٔ مٔ کسبّی ثشاثش دس جب
 
 خبسجی ٍسبئو ٍ٘سد دس ای عقيذٓ ٕيچ گَْبً ٕبی ّين٘جيْی –10

 ٍجبحث ثٔ ّجبيذ ٕشگض گَْبً ٕبی ّين٘جيْی ّبً ٗ ّذاسد
 .ش٘د مشبّذٓ اجحَبعی

 



 ججييغ، جب اسث جبرثٔ اصو ثش ثْب ٍب عٍَ٘ی سٗاثط ٍشی خط –11
 ،سادي٘،ٍطج٘عبت سطح دس سا خ٘د شخصی گَْبٍی َٕيشٔ اسث الصً ٍب

 .مْيٌ حفظ فييٌ ٗ جي٘يضيُ٘
 
 يبدآٗس َٕيشٔ ٗ ٍبسث ٕبی سْث جَبً سٗحبّی اسبط گَْبٍی –12

 .دٕيٌ جشجيح شخصي غشايض ثٔ سا اخالقي اص٘ه مٔ اسث ايِ
 

 
 خدمات دفتر از مجُز دريافت با گمىاو ٌای ویکُتیىی گاوً دَازدي ٌای سىت   

 كً ویست مفٍُو ايه بً مجُز دريافت. است گرديدي گمىاو،اقتباش ٌای انكهی جٍاوی
 ٌای انکهی. اود َابستً يكديگر بً گمىاو ٌاي ویکُتیىی َ گمىاو ٌای انكهی
 با رابطً در خُد صخا بروامً كً است انكهیسو از بٍبُدی بروامً يك وگمىا

 خارجی مسائم مُرد در ای عقیدي ٌیچ َ كىد می دوبال را انکهیسو از بٍبُدي
 .ودارد

 
 

 بدست گمىاو ٌای ویكُتیىی ردمُ در بیشتر اطالعات تُان مي چگُوً
 َرد؟آ
 خذٍبت دفحش سبيث سٗی ثش اّجَِ ٍ٘سد دس ثيشحش اطالعبت   

 پبسخگ٘يی گضاساُ خذٍث. اسث ٍ٘ج٘د گَْبً ٕبی ّيک٘جيْی جٖبّی
 ٕفث فصيی ّبٍٔ خجش. ٕسحْذ شَب ثب َٕکبسی آٍبدٓ ٕب ّبٍٔ ثٔ

. ٍبسث دسثبسٓ ثيشحش اطالعبت دسيبفث ثشای ديگشی طشيق ٍطيت
 جٖبّی خذٍبت دفحش ثبت سشاسش دّيب جيسب آدسط کشدُ پيذا ثشای
 .َّبييذ حبصو جَبط

 


