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داسف اب هزرابم هب یداصتقا یاضف تینما یگتسباو میهفت

رادتناما و %اس ،نئمطم دارفا هب داسف اب هزرابم ندرپس

تفارظ و تقد نیع رد تلادع هبرض رد تیعطاق

داسف اب هزرابم رما رد ضیعبت زا زیهرپ

روشک  یداصتقا و یلام شدرگ رد بیسآ طاقن ییاسانش

هنوگرهاظت و یتاغیلبت ،یراعش راتفر زا زیهرپ

دوخ ینوناق فیاظو هب تاعالطا ترازو لمع

ناررضتم و نافلاخم تائاقلا زا  رثاتم نالد هداساه تفلاخم رثا رب داسف اب هزرابم ِنالوئسم ندشن ددرم

روشک و تلم تداعس اب فلاخم نالددبنافلاخم

دنوش یم ررضتم داسف اب هزرابم زا هک ینافلختم

ترورض

تسا نادسفم و نادساف اب یتسدمه ،هزرابم رد حماست

یداصتقا داسف ناینابرق نیلوا ،ناگدننکدیلوتلیلد

دنشاب حلاص دیاب دوخ ،حالصا هار رد ناگدننک لمع

بطاخم
هیئاضق هوق

تلود

گرزب و کچوک ناهانگ Qفرگ ناسکی
یسانش بیسآ

هابتشا و تنایخ اب ناسکی هلماعم

ناهانگ یب ندرک مهتم

رازگتمدخ و حلاص ،راکتسرد ناریدم هب تناها و نظءوس

داسف اب هلباقم رانک رد نارازگتمدخ و ناحلاص  قیوشتلمکم مادقا

 یشک باسح زا یداهن چیه ای سک چیه ندشن فاعم
نالوئسم و یربهر هب باستنا رذع اب ینعم

یداهن چیه و سک چیه ندشن ءانثتسا

هوق هس یتراظن یاه شخبلوئسم

اه یناسر عالطا رد یغیلبت و هدیجنسن تاراهظا زا یرود
تسرد هار

یلصا طاقن و اهداسفلا ما و اه هشیر هب Qخادرپ
کچوک یاهاطخ و افعض یاج هب

gتاغیلبت یاج هب تاکربوراثآ ندنایا

یداصتقا تمالس ققحت رد ییاضق  هاگتسد و تلود هب یناسر یرای قیداصم

 نالک یتلود یداصتقا یاه تیلاعف ریذپ بیسآ طاقن یتاعالطا ششوپ

یجراخ یاهدادرارق و تالماعم

قیداصم
گرزب یاه یراذگ هیامرس

ّیلم یاه حرط
روشک یلوپ و یداصتقا یریگ میمصت مهم زکارم

8

5

7

4

3

2

1

ییاضق و یتلود یاه هاگتسد هب یمومع دjتعا یگتسباو
نافلختم اب عطاق هزرابم هب

یداصتقا %اس تیلاعف ناهاوخ دارفا رطاخ نانیمطاهجیتن

لیلد

دنتیmکا رد هک راکتسرد ناریدم ینماان ساسحابیسآ

تابساحم ناویدقیداصم
تاعالطا ترازو

روشک لک یسرزاب نامزاس

یتراظن یاه شخب هنjیمص یراکمههمزال

ییادز بیسآ هب نالوئسم و ییاضق مکاحم ندناسر یرایلمکم مادقا

روهمج سیئر هب مظنم شرازگ

دنسم ره و اجره رد داسف اب ناسکی دروخرب

یناسر عالطا رد یمومع راکفا نانیمطاو شمارآ ظفح


