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نوناق قبط رب لمع

فاصنا و لدع !کادح تیاعر و تقد ل�ک اب رودقم دح رد تاباختنا روما ماجنا

نابهگن یاروش تمرح و مارتحا ،تّهبا ظفح

تاباختنا رد یفلخت هنوگره عوقو زا تناما و تقد ل�ک اب تبقارم

لبق یاههرود هب تبسن تاباختنا ندش رازگرب رتهب رد شالت

بطاخم

دراوم

مدرم ءارآ هب تنایخ زا یریگولجدراوم

تاباختنا تمالس ظفح

دنراد تردق و عسو هک اجنآ ات مدرم ءارآ یروآدرگ

نارادناتسا و روشک ترازو یهفیظو

تاباختنا رب تراظن تئیه و نابهگن یاروش یهفیظو
تاباختنا تحص نیمضت و تاباختنا رب تراظن

دراوم یتلود یاههاگتسد یهفیظو

 زا تاغیلبت یاضف ندرک توافتم و تاباختنا یاضف یزاس Kاس
ایند لومعم یاهدناگاپورپ یاضف

قادصم

بزح نآ و بزح نیا هب ندرکن ادیپ شیارگ

تاباختنا رد بلقت زا یریگولج

زوریپ حانج یتح صاخ حانج کی زا یرادبناج اب رواد ندروخ تسکش

نوناق هناصلاخ تیاعر

یمالسا یروهمج ماظن رد یساسا هاگیاج ن�ه اب تاباختنا هب هجوتهمزال

ميوشب رتهب دياب زورهبزور ؛دشاب ناسكي نامزور ود ديابنترورض

دوخ یرواد شقن یافیا و ظفح

تیمها لوا هجرد ردتیمها

دشاب مدرم یأر رگشی̂ا هملک یعقاو یانعم هب دیاب ،تاباختنافده

روشک رد راک و نیناوق تمالس هجیتنرد و سلجم تمالسهجیتن

تاباختنا تمالس هجیتن

تراظن تائیه طسوتً اصوصخ راتفر و بلاطم نایب رد تبقارمهمزال

قادصم

 فعاضم هجوت و تقد اب رّاظن راک رب تراظن
 نابهگن یاروش مان هب رّاظن راک ندش ماe تلع هب

ندرکن شخپ و هدش در صاخشا یوربآ و مارتحا ظفح
اه نآ ینتفگان بلاطم

تناما و تقد ل�ک اب مدرم ءارآ یناوخزاب

تاباختنا تحص دییأت مدع اب تاباختنا لصا gفر لاؤس ریزتیمها

ینوناق هاگهیکت ظاحل زا نیتم لالدتسا اب تاباختنا روما ماجنا

ترورض

قادصم

همزال

 یتاغیلبت جراخم  رد یگظحالم یب  یاه شرازگ هب قیقد یگدیسر
یربهر هب نآ شرازگ هئارا و ینوناق بیقعت یارب طبریذ عجارم هب نیفلختم یفرعم و

و م�تها و تقد ل�ک اب صاخشا تایاکش هب یگدیسر
دناهدش عقاو ملظ دروم هک یناسک قح قاقحا

نآ هب دوخ یدنبیاپ شیا̂ و نوناق بوچراچ رد تکرح

یفلخت ره زا ض�غا مدع و تسدریز نارومأم زا تبقارم

رگیدکی اب یماظتنا یورین و روشک ترازو ،نابهگن یاروش یراکمهقادصم
 تهج رد تاباختنا رد لوئسم یاههاگتسد یگنه�ه و یراکمه

تاباختنا سدقم هصرع زا یرادساپ

دراوم تاباختنا نیلوئسم یناگمه فیاظو

نالوئسم تیمیمص و افص ،یبوخ ندوبن یفاکترورض

تاباختنا روما رد لالتخا نیرتکچوک داجیا زا یریگولج

یهورگ یاهشیارگ و یحانج ،یطخ یاهتشادرب ریثأت زا یریگولج
 مدرم ندش مرگلدهرsتاباختنا نیلوئسم راک رد

هنو^

تاغیلبت رد یرابودنب یب

لاملا تیب هب یزادنا تسد

 روشک یسایس یاضف gشادهگن ییالقع و یقطنم ،لداعتم

حانج کی زا هنارادبناج ریغ و قیقد روط هب نوناق تیاعرهمزال

یتاباختنا نیناوق هژیوب ،نوناق رد لئاسم یهمه ینیب شیپلیلد

Kاس تاباختنا یرازگرب و لماک روط هب مدرم ءارآ تنایص و ظفح

تاباختنا تمظع و شزرا ،تیمها gشادهگن ظوفحم رد یعس

دنورب یأر یاهقودنص یاپ هب د�تعا و دیما اب مدرمفده

لباقم هطقن

تاباختنا رد بلقت زا تبقارم رب ینبم اهیضعب ررکم تاراهظا

تاباختنا رب یللملا نیب تراظن رب ینبم یخرب داهنشیپ

تاباختنا راک رد نمشد یاههئطوت زا ندرکن تلفغ

نارادناتسا و روشک ترازو نالوئسم و ریزو اب رادید رد یربهر تانایب۷۰/۹/۲۷ .۱
نابهگن یاروش تاباختنا رب تراظن تایه یاضعا رادید رد تانایب۷۴/۱۱/۱۴ .۲
سلجم تاباختنا رد مدرم دنم هوکش روضح رطاخ هب رکشت مایپ۷۴/۱۲/۲۵ .۳
مدرم فلخم راشقا رادبد رد تانایب۷۸/۱۱/۱۳ .۴
ماظن نارازگراک اب رادید رد یربهر تانایب۸۲/۵/۱۵ .۵
ید۱۹تبسانم هب مق مدرم اب رادید رد یربهر تانایب۸۲/۱۰/۱۸ .۶
هعمج زا^ یاه هبطخ رد یربهر تانایب۸۲/۱۱/۲۴ .۷
سلجم متفه هرود تاباختنا رد مدرم هوکشرپ روضح یپ رد رکشت مایپ۸۲/۱۲/۲ .۸
ید۱۹تبسانم هب مق مدرم اب رادید رد یربهر تانایب۸۶/۱۰/۱۹ .۹

یتراظن یاه شخب نیلوئسم و نابهگن یاروش یاضعا رادید رد تانایب۸۶/۴/۲۰ .۱۰
ید۱۹تبسانم هب مق مدرم اب رادید رد یربهر تانایب۹۰/۱۰/۱۹ .۱۱
رطف دیعس دیع زا^ یاه هبطخ۹۰/۶/۹ .۱۲
هعمج زا^ یاه هبطخ رد یربهر تانایب۹۰/۱۱/۱۴ .۱۳
سلجم هرود نیمراهچ تاباختنا رب تراظن یزکرم تایه یاضعا رادید رد تانایب۷۰/۱۲/۴ .۱۴
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