
فده

یداصتقا تالکشم لح رد یمالسا ماظن تردق شیا�

هعسوت مجنپ همانرب رد هدش نییعت نازیم هب روشک باتشرپ دشر
)دصرد8 لقادح(

لماوع

یرو هرهب مهس ءاقترا

صخاش

روشک تاناکما زا رتهب هدافتسا

ییوج هفرص هلأسم هب هجوت همزال

روشک یداصتقا دشر رد مهس نیرتشیب یاراد

مدرم یارب روشک یداصتقا دشر رد یرو هرهب مهس ءاقترا تیمها نییبت

 هعماج نییاپ و الاب یاه کهد یدمآرد هلصاف شهاک

نآ هب کمک و یصوصخ شخب یراذگ هیامرس شیازفا

هج
ـ

تقا داـ
ص

داـ
ي

 لئاسم همه هب تبسن داصتقا هلأسم Nشاد تیولوا و تیروفترورض
نامز زا ههرب نیا رد روشک

 هنوگداهج تکرح نیا دایز رایسب تاریثأتتیمها
ناریا تلم تزع و روشک تفرشیپ یارب

تیمها

انعم

 و گرزب یاه هیامرس لیکشت روظنم هب ینواعت داجیا
راکهار  روشک یداصتقا مهم لئاسم رد یراذگ هیامرس

یلم ماجسنا و داحتا ظفح

تامازلا

روشک یارب زاس هیشاح لئاسم زا بانتجا

هعماج رد نیدت و نVیا حور و تیونعم ماکحتسا

یداهج هیحور

هدش دراو یداهج هیحور اب هک اج ره رد ام تلم تفرشیپتیمها

تیدجینعم

یگدنزاس داهج

روشک یملع تکرح

سدقم عافد

 هنو�

لیمک یاعد ای فاکتعا یاهزور هب نیدت راثآ ندوبن دودحمرکذت

داصتقا رما رد مدرم میقتسم تکراشم
 مدرم یزاسدن�اوت

تامازلا

ام توق هطقن
صیخشت رد ام مدرم لیلحت تردق و یدنمشوه

یا هیشاح و یعرف لئاسم زا یلصا لئاسم

ىا هيشاح لئاسم ندشن ىمومع راكفا هجوت نوناكتامازلا

نالوئسم و مدرم نیب یهارمه و دVتعا ،یدنمقالع ،داحتا دوجوام توق هطقن

بهذمنانمشد طسوت نوگانوگ یاه هناهب هب لخاد رد فاکش و هقرفت داجیاشلاچ

اه یدنب حانج و یسایس یاه شیارگ

تیموق

اه هناهب هنو�

تامازلا
 مه اب ینید یرالاس مدرم ماظن و روشک هب نادنم هقالع یگنهVه

یمومع راکفا ضرعم رد رگیدکی زا یاه یدنم هلگ ندرکن حرطم رگیدکی اب اوق و روشک نیلوئسم یگنهVه یربهر رادشه

يداصتقا داهج
1390/01/1-يوضر رهطم مرح ردىمالسا بالقنامّظعم ربهرتانايب رد هدش حرطم

 مالسا میلاعت اب  تلم کی تفرشیپ یوگلا Nفرگ تسد رس رب

مدرم یارب اه کهد یدمآرد هلصاف شهاک تیمها نییبت

 مدرم هب مزال تاعالطا هئارا

ادخ یارب راک

یریذپان یگتسخ

ییایند روما رد ناناوج و هعماج نیدت ندوب راذگریثأتانعم

دایتعا زا ناناوج تینوصم

ناناوج دادعتسا نداتفا راک هب

یگزره زا ناناوج تینوصم

 یداصتقا و یسایس ،یعVتجا یاه تیلاعف ،ملع رد روشک تفرشیپ

راثآ

روشک رد لاغتشا شیازفا و یراکیب خرن شهاک

نیلوئسم هب هیصوت

نیلوئسم هب هیصوت


