
 ترورض اهشزرا هب تبسن  رعش تیلوئسم

 اهشزرا هب تمدخ رد یلزغ رعش هب هیکت

نارعاش راديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رب يرورم
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یناهج ند' و گنهرف هب رعش هلیسوب اهشزرا ءادها
هقطنم گنهرف صوصخب زادنا مشچ

  لطاب و قح فاصم رد یریگعضوم

تامازلا

 رعش تسرد یریگتهج و تقد ، تعرس اب یورشیپ
یلزغ رعشً اصوصخ

طرش

 هنالداع و قح هب یراک Hفرگ ماجنا

ینورد یاهششوج هب یهدتهج و شالت ،ینیرفآنومضم

ندش رتسوسحم رب رارصا نکل و بوخ یاهراک ندوبنمک
روشک رعش تکرح رد اهراک نیا

طرش

رعش ندورس هحیرق یهلا تمعن هب تبسن Hشاد هفیظولیلد

قادصم تفرعم و قالخا ،بالقنا ، نید هب تمدخ

تسرد نومضملزغ ناکرا

بسانم ظفل

هنارعاش ساسحا

ناگژاو و نامدیچ رارقتسا و ماکحتسا

رعش ندوب _ه هطساوب ظافلا Hشادتفاطل
طرش

خ
مد

زرا هب رعش ت
اهش

هجیتن

یبایزرا

روشک مهم لئاسم زا رعش یدنمهرهب

  هدیصق و هعطق هب تبسن لزغ ندوب رتراذگ رثالیلد

یبالقنا و یقالخا میهافم اب لزغ رد تیب کی ندناجنگ

لزغ ناکرا زا مادکچیه ندشن فیعضت

راکهار

طرش

نابز روتسد و ظافلا ندوب طلغ یسانشبیسآ

یرارکت نیماضم زا هدافتسا و یلبنت

 ناوج یارعش راعشا رد رکب نیماضم ندوبشزرا اب

یسانش بیسآ

یبایزرا

 یگدنز Hم زا نیماضم Hفرگ

ینهذشیاز و ینوردشیاز و هعلاطم

طرش

 ندوب یزادرپنومضم و یزاسنومضم لابند

 تاساسحا ندوب قشعدض هاگ و ندوبن قشعً افرص

تاساسحا نودب لزغ ندشن ققحم تیمها

انعم

یناریا نادنمشناد رورت

هباشمقادصم
 نیطسلف ،راjایم دننام یللملانیب لئاسم رد هدش هتفگ راعشا

یمالسا یرادیب و هزور۳۳ گنج و

تبسن حرطم نارکفنشور و نارعاش ،نادنم_ه یتوافتیب
هلاس۸ گنج لثم یلم لئاسم هب

 یاهتسه هلئسم

لباقمهطقن

قادصم

نارکفنشور ،نادنم_ه ،ناسیوننامر ندشن ریگرد
یمالسا یروهمج اب تفلاخم هناهب هب حرطم ناسیونهلاقم و یسانشبیسآ

روشک رد نادنمشناد شرورپ و شناد اب نمشد یدنبههبج تقیقح

ینید دض و چوپ لئاسم لباقم رد یبهذم دهعت

رابکتسا ههبج تثابخ لباقم رد ناریا تلم عافد و تماقتسا
قادصم

روشک رد رعش بوخ تفرشیپرعش یبایزرا

 ادخ یوس هب اههدنب ندادقوس

قادصم

شنیرفآ و مالسا ،دنوادخ ،شنیرفآ لابق رد هفیظو ندرک ادا

  هعماج تفرعم و قالخا ندربالاب

  اههزادنا و دودح و طوطخ ظفح

میقتسم طارص هب ناوج یارعش ندرشفاپ
رضم و یفنم یاهبطق هب ندشنبذج و

قادصم

ییارگچوپ هب ناناوج بذج یارب رضم یاهبطق شالت شلاچ

 تیونعم و قح زا عافد گرزب ههبج رد ندوب
ههبج نیا رد یرادیاپ و تماقتسا Hشاد تیمها و تیمهاتلع


