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تاهج یضعب زا ام یرعش خیرات راودا همهرد هرود ود ره ندوب ریظن یبلیلد

 هرود هرتسگ
۱۲نرق طساوا ات۱۰ نرق طساوا زازاتمم

تهابش دراوم

اه نآ تیمک ِندوب هقباس یب و نارعاش ناوارف دادعت

رعش رد هزات یاه فرح و ون نیماضم زا هدافتسا هقباس یب دشر

دراوم

 فقوت و ندیسر لزنم هب ساسحا زا زیهرپ
بوخ یلیخ راعشا نیسحت رثا رب

بالقنا رعش یاه توسکشیپ و اه ناوج راعشادهاش

دیؤم
بالقنا ینونک هرود تهباشم

یدنه کبس ییافوکش و جاور هلاس۲۰۰ هرود اب

یسراف زورما رعش تیعضو یسررب ناکمارکذت
فلتخم یاهروشک رد

تسین »بوخ ماN« یانعم هب »بوخ یلیخ« رعشلیلد

 بطاخم
 ناوج ِبوخ یارعشهژیو

 ؛ندیسر لزنم هب ساسحاتیمها
دناوخ زاوآ دوش یW نیا زا رتهب رگید هکنیا رب ینبم زاوآ هدنناوخ کی تسردان روصتقادصمدنهد یم ناشن ییافوکش دوخ زا هک یناسک همه تسردان روصت

ولج هب یور شیپ و تمحز ،راک ،شالتهمزال

ندیسر لزنم هب ساسحا ینیرفآدوکر و ینیرفآ یگتسخترورض

دوخ ینید تفرعم یشخب قمع

اه تلم زا یرایسب یارب ناریا تلم ندش وگلازورما ترورض

ناریا تلم میظع تکرح زا یمالسا یرادیب یریذپریثأتدهاش

ناریا رد هطلس و توغاط ماظن و تنس نکفارب ناینب لوحتتلع

Wاه نآ ناوید ندوب تمکح زا رپ و ام هتسجرب نارعاش ندوب میکحهنو

قیداصم

ینید بان فراعم زا یسودرف مساقلاوبا میکح یرادروخرب

عوضوم نیا هب وا راختفا و ظفاح ندوب نآرق ظفاح

یماج و یولوم ،یدعس راعشا رد تمکح حوضو

بئاص ناوید رد قیمع تفرعم کی ندوب دوهشم

هجیتن
 jفرگ مان »یسراف رعش ناربمایپ« و »رعش هhا«

 لدیب و بئاص ،یماج ،یولوم ،یدعس ،ظفاح ،یسودرف

هیداجس هفیحص و هغالبلا جهن ،نآرق ،فراعم اب سنا و ییانشآراکهار

هدیاف
ینشور و تیفافش هب ناسنا لد یاهراگنز و اه ینارگن ،اهدیدرت لیدبت

اه یراجنهان زا یشان تاملأت هبلغ زا زیهرپ
رعش رد بالقنا نnتفگ رب

ترورض
رعاش فیطل حور رد نآ یراذگرثا و اج همه رد اه یراجنهان دوجو

بالقنا نnتفگ نایب یارب شالت ؛رعاش یلصا هفیظو

رکذت
تسین تداهش هلئسم طقف بالقنا یلصا نnتفگ و تیوه

بالقنا فراعم ساکعنا یالاب  تیفرظ دوجو
نآ ندوب بلطم رپ و قیمع ،هدرتسگ رثا رب

بالقنا یلصا تیوه و نnتفگ هب نیضرتعم اب ندش زاوآ مه و گنهnهنادقف هجيتن

قادصم
 پچ تانایرج و یولهپ رابرد هب هتسباو یارعش ندرک رهق

بالقنا نارود زا هتسجرب و بوخ نارعاش شیور و ادتبا زا یمالسا بالقنا اب

اه یراجنهان ی هدننک سکعنم یضارتعا رعش اب تفلاخم مدعیربهر عضوم

رادشه
یراجنهان کی هب ضارتعا jشاذگنرثا

راکهاربالقنا نnتفگ لصا هب داقتعا رد

 ،یهاوخ یدازآ ،ماظن ،بالقنا ینابم لصا زا هک یناسک نیسحت و لفاحم هب jسبن لد
دنرود یزیتسرابکتسا و لالقتسا

بالقنا فراعم هب دقتعم نارعاش و دوخ نیب طابترا ندرک رت هنnیمص و کیدزن

لدیب راعشا رد ینید هدیچیپ قیمع فراعم هدهاشم

فده و هار تخانش

یدروآرد نم و یقوذ هن و یملع و ینف لکش هب ینید تفرعم بسکهمزال

قیداصم
یرهطم دیهش یونعم یاهراتفگ باتک هعلاطم

 هزور دننام یهلا ماکحا هب هجوت

هناملاع قیقحت و کردم ،دنس هب یاکتا نودب نيد هب عجار ندز فرحلباقم هطقن
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یگژيو

یروآون

 یزاس نومضم

زاربا تعاجش یاراد

۶و۵ ،۴ نرق یارس هديصق یارعش یرتگرزب و شزرا ندوب ظوفحمرکذت
۸و۷ نرق یارس لزغ و

بالقنا طسوت �ه و فراعم ندمآ مدرم jم هبتلع

ناوج یارعش تيبرت و قيوشت تروص رد ام یارعش تيمک ندشرتشيب ینيب شيپ


