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شترا  ناگتخوهآ شناد یليصحتلا غراف نساره رد ىهالسا بالقنا نّظعه ربهر تانايب
1389/08/19

لئالد ایند یاه شتزا سیاط سة ام حلظم یاهوسین حیجستقادصم
یناظنا و یهلا فده نتشاد

مدسم اة زاىتطا یتلك دنىیپ  نتشاد

هعماج سه یىنعم و یدام شیاطآ و تصع ،تینما نیمأت همشالزادتكا تیمها

تلع

میداصمیدام تزدك یاه هیاپ سة یدام ماظن زادتكا یىگلا یاکتا

 یمالطا ماظن زادتكا یىگلا یاکتا
 یهلا یاه ششزا و یىنعم لماىع هة

میداصم

نامیا سة اکتا

لاعتم یادخ هة دامتعا سة اکتا

دنلة یاه نامزآ هاز زد هناصلخم شالت هة اکتا

ششىمآ و مظن ،حالط هة هجىت نیع زد دنوادخ هة لاکتا ضاظحا

هجیتن

یدام یاه تزدك لةالم ام تلم و حلظم یاهوسین یزاىتطا و تموالم

یدام یاهزاصةا نادیم زد ناسگید شا یمالطا ناسیا نتفسگ یشیپ

ضدلم عافد زد بسغ و قرش تیامح دزىم نمشد سة  ناسیا تلم یشوسیپدهاش

یدام زادتكا یاهزاصةا هة یکتم یتىغاط ماظن اة ههجاىم زد ناسیا تلم یشوسیپ

نامیا هة اکتا

شتزا ییاىه یوسین

هجیتن
،دىخ زاکتةا و تطد هدزوآسف یاهزاصةا هة ناسیا تلم شوسما یاکتا

تیىنعم و نامیا سة هوالع 

 ناناىج هفیظو
حلظم یاهوسین

یناسیا زاکتةا و نهذ تالىصحم هة صهجم حلظم یاهوسین داجیا یاسة شالت

رتشیة تصع ضاظحا

رتشیة تجهة ضاظحا

حلظم یاهوسین یاه هاگشناد ینادزدك

زىشک زد صکاسم نیا ندىة یملع و یعامتجا یاه نىناک نیست شخةدیما وصجلیلد

یزاتط دیهش هاگشنادهنىمن
 یاه یگژیو
یزاتط دیهش

زاکتةاسپ

دهاجمو نمؤم

لاعف و زاکسپ

حالط هة هیکت

هنالفانم و هنازوصم ،هنازاکتیسف تاغیلتت هة هیکت

لىپ هة هیکت

فیلکت ضاظحا و ادخ هة لاکتا حوز یاسة مظج ی هلصنم هةزاصةا نیا شلن ششىمآ و تاصیهجت ،مظن ندىتن تیمها یةسکرت

یمالطا ناسیا اة ههجاىم زد زاتکتطا شوسما یماکان

لاعتم یادخ کمک و دىخ هة ءاکتا

ملاع ناربکتظم شا یانغتطا تاماصلا

نتفز ست شیپ یاسة شالت و یلعف تیعضو هة ندىتن عناك

لامک هاز ندىة نایاپ یةتزورض

رتشیة زادتكا ضاظحا

هجیتن

نید ناگدننک یزای هة لاعتم يادخ ِیزای هدعو

ناکما لیلد

باللنا شاغآ اة هظیالم زد زىشک شوسما تفرشیپ

ناناىج و مدسم تمه

لاعتم یادخ هة اکتا

ضدلم هاز نیا زد مدسم شالت

لماىع

تعیتط ءازوام و تعیتط زد دىجىم یاهوسین مامت  یزای ینعم

تاماصلا

اه همانسة ندىة شوز هة

نایىجشناد و دیتاطا ططىت تمه و شالت  همه ندزوآ نادیم هة

ناناىج اة ىگتفگ و اه هاگشناد هة دشزا ناهدنامسف یشکرس

تاماصلا
هدنیآ هة هاگن

نشوز و حضاو شادنا مشچ

هجیتن
ناناىج هة هاگن اة ناتىظکشیپ نتفسگ طاشن

ناتىظکشیپ ضزد و هةسجت زا نایىجشناد یسیگ هسهة

 تیمها
هعماج سه زادتكا شا یمهم نکز نیمأتحلظم یوسین

یلصا لماع

ماگشیپ
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