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۱۳۹۰/۰۴/۲۸-یمالسا بالقنا مظعم ربهر یوس زا هدش غالبا

۱زا۱

 ینیرفآراک و دیلوت ،راک گنهرف تیوقت و جیورت
یلم و یمالسا شزرا ناونعهب یلخاد تادیلوت زا هدافتسا و

روشک یشزومآ ماظن

روشک یغیلبت ماظن
رازبا۱

 دمآراک و رهام ،صصختم یورین شزومآ
ینیرفآراک یاقترا و راک رازاب یتآ و یلعف یاهزاین اب بسانتم ۲

یا هفرح و ینف شزومآازجاروشک یشزومآ ماظنلوئسم

یلاع شزومآ

شرورپ و شزومآ

تامازلا
تراهم و شزومآ ندرک مأوت

یداصتقا یاه هاگنب تیفرظ زا هدافتسافدهیداصتقا یاه هاگنب یراکمه بلج

رادیاپ یلغش یاه تصرف داجیا تادیکأت۳
ناینب شناد داصتقا و یروانف هعسوت زا هدافتسا

حوطسداصتقا و یروانف تالوحت هب تبسن یرگن هدنیآ
یلم

یناهج

راک رازاب تاعالطا عماج ماظن داجیا ۴

نآ یاه صخاش یاقترا و راک و بسک طیحم دوبهب

۵

داعبا
ییاضق و یگنهرف ،یسایس طیحم

قیداصمیداصتقا طیحم

نالک داصتقا طیحم

راک رازاب

اه تایلام

اه تخاسریز

شورتباقر و ینواعت و یصوصخ یاه شخب زا تیZح
 طبریذ یاه هیور و تاررقم و نیناوق حالصا
یمالسا یروهمج یساسا نوناق بوچراهچ رد

 یلام عبانم و هیامرس ،یروانف بذج
تامدخ و الاک یجراخ یاهرازاب هب یسرتسد و راک یورین هلدابم حوطس)یللملا نیب( هدنزاس و رثؤم لماعتشور۶

اهروشک

اه نامزاس

یناهج و یا هقطنم تابیترت

 یراجت و یزرا ،یلام ،یلوپ یاه تسایس یرادیاپ و یزاسگنهZه
یداصتقا یاهرازاب میظنت و ۷

یراکیب خرن شهاکیریگ تهج

دیلوت شیازفا و دیلوت لماوع یرو هرهب یاقترا اب ندوب مأوتهمزال

اه هنارای تخادرپ رد رتشیب هجوت فده۸
دلوم لاغتشا و دیلوت ،یراذگ هیامرس زا تیZح

ینواعت و یصوصخ یاه شخب رد

تیزم یاراد یداصتقا یاه تیفرظ زا هنیهب هدافتسا و شرتسگ قادصم۹
یرگش درگ

)تیزنارت( رذگ قح

هیامرس رد تکارش یاه قودنص هعسوت و سیسأت زا تیZح فده۱۰
اه هدیا یزاس یراجت

روآون و کچوک ،اپون یاه تکرش زا ینابیتشپ

ناراکیب زا رثؤم یاه تیZح یرارقرب رادیاپ لاغتشا هب ناراکیب یسرتسدفدهناراکیب یاه یدنqاوت شیازفافده۱۱

روشک طسوتم زا رتالاب یاه ناتسا یراکیب خرن شهاک هب هژیو هجوت ۱۲

راک یورین یرو هرهب و اهدزمتسد شیازفا نیب بسانت تیاعر ۱۳


