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 هاپس دیدج یاه لسن ندوب رتالاب و رتولجهمزال
هاپس تبثم تایصوصخ رد #فر رتالابراکهارنآ هتشذگ لسن زا

قیداصم

تفرعم

یهاگآ و تریصب

یراکادف

یراک هب هدامآ

راک نداد ماجنا تسرد

نداد ماجنا راک اج  هب

نداد ماجنا ار راک ماگنه هب

هلاس تشه یلیمحت گنج زا زورما گنج ندوب رت کانرطخ و رت فیرظترورض

 هدنورشیپ تکرح اب بالقنا زا یرادساپهفیظو

یرادساپ موهفم زا هناراک هظفاحم یقلت زا زیهرپرادشه

#شاد هگن و ندرک ظفح ینعی یرادساپطلغ لیلد

دوجوم عضو ظفحنادقف هجیتن

لیلد
تسا لوحتمو هدنورشیپ تکرح کی بالقنا تاذ

اه نآ زا ندماین هاتوک موزل و فادها یریذپان رییغت

یرادساپ تکرح ناجیه و روش و توارط ندش فعاضمهجیتن

داعبا

 هاپس نورد ردیلاعت ِشخب  یقرت و یلماکت تکرح

هاپس نوریب رد ،بالقنا یولج هب ور تکرح رد یراذگریثأت

دوخ نورد هب یهجوت یب تروص رد بالقنا دربشیپ رد هاپس ریثأت یماکانتیمها

داعبا
یونعم دعب رد اه صخاش نیا رب دوخ هضرع و یرادساپ شزرا صخاش هب #خادرپ

یدام دعب رد یماظن یاه شزومآ و یدیلوت ،یملع ،یتالیکشت روما

مه رانک رد یونعم و یدام دعب هب #خادرپققحت همزال

 ناوج هشیمه طاشنرپ هعومجم کی هب هاپس لیدبتهجیتن
درادن هار نآ رد یریپ و یگدوسرف هک

مزال تایبرجت دوجوبسانم هنیمز

ققحت یاه هزیگنا دوجو

مزال یاه تخاسریز دوجو

 هاپس زا نوریب دارفا یارب یتح و اه ناوج یارب ینورد یلماکت تکرح ندوب وگلارکذت
یگدنزاس و ریبدت ،یرکف ،یونعم یاه هنیمز رد

هاپس لماکتم و هدنورشیپ ،هدنزاس تکرح هب بالقنا و مالسا مربم جایتحاترورض

 ایند رد یمالسا بالقنا قیمع یراذگرثاهجیتن

تامازلا

 زا بالقنا هدنورشیپ تکرح یارب ِّرضم ای و دیفم ریغ یاهراک هب ندشن مرگرس
یلخاد تافالتخا هب ندز نماد زا زیهرپ هلمج

 هدیقع و هقیلس ،رظن فالتخا اب بالقنا ندیبوک دصق هب هنازادنارب تکرح نیب توافترایعم

ام هفیظو
هنازادنارب تکرح لباقم رد نییبت و یرگنشور و بالقنا زا عافد

نارگید هابتشا ندرک ولبات زا زیهرپ و ینورد تافالتخا #ساکورف
درک هابتشا ینالف دننادب همه هکنیا دصق هب

 هجیتن
 یمالسا یروهمج نیلوئسم نیب فالتخا داجیا مالعا و یجراخ یاه هاگتسد یلاحشوخیهجوت یب

راکهار
یا هقیلس و یرکف ،یسایس یاضف ندرک لعتشم زا زیهرپ

تسام یساسا یاهدربهار زا یکی نییبت ؛اهرظن فالتخا لدتسم نایب

ریذپان ذوفن و نیصح راوید کی لثم نمشد مجاهت لباقم رد یگداتسیاترورضندوب دحاو فص و تدحو ظفح

ناناوجهبرکذت
 ور شیپ یاهراک یناوارف هب هجوت

 دیما و تمه #شاد تروص رد ور شیپ ناوارف یاهراک ماجنا ناکما هب هجوت
هاپس یمتح یگدنورشیپققحت هجیتن

هاپس تالیکشت رد یگشیمه و نوگانوگ یاه یزیر همانربهمزال

 هب هیصوت
دنفورعم اه نlسآ دزن اما دنتسین فورعم اهام نیب هک ییادهش هداوناختیولوا ادهش هداوناخ اب یلدمه و یسرپلاوحا ،فطلتقادصم نیرتهبهاپس یادهش یاه هداوناخ هب یگدیسرنیلوئسم

مجسنم و نودم همانرب کی ینیب شیپهمزال

دنراد جایتحا یهارمه و تفطالم هب همه اما دنرادن جایتحا کمک هب اه یلیخلیلد


