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سشن
اههشیدنا ت

دربهار ی
یدربهار یاهتسشن رد یعامتجا تایح ِیساسا تالاوس یسرربی

ییاهنفرح هب ندیسر یارب اهتسشن ندوب زاسهنیمز
مهم تالاؤس هب ییوگخساپ یهنیمز

 ناگبخن اب میقتسم طابترا
یو نانخس ندینش اب هبخن کی باتک ندناوخ نتشاد توافت

 ناگبخن دوخ نیب میقتسم طابترا

 لیلد

2

لمکم

رکفت هب زاین اب ملع و تفرشیپ ترورض ندوب هارمه

 اههشیدنا یزاسلاعف تاناکما و اههنیمز ،طیارش نتفرگرظن رد

 لیلد

طرش

 تیمها تفرشیپ لاح رد تلم کی یاهشلاچ و اهزاین هلمج زا

نم
زاس  هموظ

رکف ی
دازآ «هرابرد ی

» ی

یدازآ هنیمز رد ناوارف عبانم دوجو اب یرکف هموظنم کی نادقف ترورض

 تیطورشم نایرج اب یدازآ هلئسم رد یرکف جوم داجیاام  هقباس

یتعنص بالقنا

 هسنارف بالقنا

دراوم

برغ ییافوکش یلصا لماع ؛سناسنر

یعامتجا مولع

 رنه
اههصرع

یفسلف مولع

 تایبدا

اهتسشن زا دعب ناگبخن طسوت یلصا راک عورش
 همزال

 یدازآ هلوقم رد یبرغ یرکف هموظنم هباشمقادصم

نارگید یاهفرح رارکت و رکف نتشادن شیاز بیسآ

 تلع فارشا هقبط رد نارکفنشور راصحنا

 دوجوم ناوارف عبانم زا هدافتسا

 یعمج  تروص هب راک ماجنا همزال

یدازآ هرابرد حرطم تشرد زیر تالاوس مامت هب ییوگخساپ

 یبرغ و یمالسا عبانم هب یفاک طلست نتشاد

یدازآ عوضوم رد اهیبرغ ریظنیب ییافوکش

سناسنر دعب و لبق رد هدمآ دوجو هب اه ارجام و ثداوح

 دهاش

 ءاشنم

تیمها تلع

لیلد

دنتسناد یم ار روشک نآ نابز هک یروشک ره زا دارفا دیلقت

رکفنشور فارشا هلیسوب هطورشم زا لبق ههد دنچ زا یبرغ تارکفت دورو

ناریا هب ینید دض و ییاسیلک دض تیهام اب یدازآ ثحابم دورو

یدازآ دض دارفا ناونع هب ،یبرغ تارکفت فلاخم دارفا یفرعم

انعم

یدازآ هنیمز رد نارکفنشور طسوت هدش حرطم تارظن هب مدرم یهجوتیب

دبتسم تموکح و تنطلس دیق زا یدازآ نتشاد تیعوضوم
تیعقاو

هسنارف ریبک بالقنا رد یدازآ هلئسم مهم هنیمز

هسنارف هعماج یاهتیعقاو و هعومجم لخاد یاهیگدامآ هنیمز

یبایزرا هسنارف بالقنا ندوب ماکان

 فراعتم یانعم هب تاغیلبت و تسشن ندرک ولبات زا زیهرپ

زاس هنیمز ثداوح هب یلوصا و یناینب یاه ثحب همه جایتحا تیمها

اه بالقنا رد دوجوم تاکن هب یهاگشناد و یخیرات لفاحم هجوت هیصوت

یدازآ هرابرد نافوسلیف زا هلاقم و باتک و قیقحت اهدص دیلوت درواتسد

یدازآ موهفم زا لماک میسرت کی داجیا
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ییبت
دازآ ن

انبمرب ی
سا ی

مال

یدازآ ثحب رد عوضوم تسرد نییبت

تامازلا

نارکفتم تارظن یخرب رد هحورطم یونعم یدازآ ندوبن ثحب لحم

 یدرف و یسایس ،یعامتجا یاهیدازآ ندوب رظن دم

 هدشن ثحب نآ زا برغ رد هک یمالسا یدازآ هب طوبرم لئاسم یسررب

 دراوم

یونعم یاهکولس

 یشیدنا دازآ عنام ینورد لماوع گنچ زا یدازآ
قادصم

زورما یایند رد ثحب دروم عوضوم  دیؤم

مالسا بوچراچ رد ثحبً افرص
 ترورض اهیبرغ دننامه ،ندشن یگتفشآ راچد

 تیدودحم نیا زا ندیسارهن و مالسا رظن هب تیدودحم لوبق

یعامتجا لئاسم و رنه ،تایبدا ،هفسلف رد براضتم یارآ و یگتفشآ  دهاش

برغ تایبدا اب نآ یاهتوافت و یمالسا یدازآ هب هجوت

 برغ رد یدازآ ءاشنم ،مسیناموا

قادصم

 ینآرق تایبدا رد ادخ تیدوبع زا ریغ دویق همه زا یدازآ

 ینید تایبدا رد ایند همه زا ناسنا تمارک ندوب رتالاو

دیؤم

 ینآرق تایبدا رد توغاط هب رفک و ادخ هب داقتعا

یدازآ هنیمز رد ناوارف یمالسا عبانم زا هدافتسا

 نآرق
یلصا عبانم

ثیداحا

یدازآ ندوبن برغ هیده تابثا هب افتکا بیسآ

یدازآ هلئسم رد مالسا یرکف هموظنم نییبت فده

رظنم راهچ زا یدازآ ثحب یسررب

  ینآرق حالطصا هب ،قح رظنم زا یدازآ  زا ثحب

یقوقح رظنم زا یدازآ زا ثحبدراوم

مالسا یشزرا هاگن رظنم زا یدازآ ثحب

فیلکت رظنم زا یدازآ زا ثحب

نآرق رد قح رکذ هبترم تسیود  تیمهاتلع

فیلکت رظنم زا قح تبسن یراذگشزرا رظنم زا قح ندوب رتمهم لیلد

رادفده و دنمماظن یهاگتسد ؛یحطس یانعم رد قح  انعم

یعیرشت یانعم رد  قح هب نتخادرپ

نآرق ساسارب لطاب لباقم رد قح یانعم هب یدازآ نییبت  فده

نارگید و دوخ یدازآ نیمات ندش  فیلکت هرمث

مالسا رد شزرا لوا هجرد رصانع ءزج  تیمها

یدازآ دروم رد یبرغ یاهثحب هب هعجارم

یبرغ و یمالسا رظنم ود رد یدازآ قیمع توافت رد تقد

تامازلا

 برغ رد یدازآ کانفسا تیعضو و برغ هعماج ینیع طیارش یسررب

دیلقت مدع طرش هب اهیبرغ تایرظن یسررب ندوب دیفم

 برغ رد یدازآ ندیدن بوخ ای دبً اقلطم

مالسا رد یدازآ ءاشنم ،یرالاسادخ
لیلد

 اکیرما یلصا نامکاح ناونعب نادنمتورث رکذ زا نتشادن ابا 

ارگراصحنا بزح ود یاهمحازت و یسایس یدازآ دوبن

 دهاش

 دودعم صاخشا هلیسوب اهتیعقوم بحاصت و داصتقا رد یدازآ دوبن

یسنج و زیگنا هدسفم لئاسم رد یقالخا یدازآ

ییوگروز و ضیعبت ،یتلادعیب دوجو

 ناهج رد یروآگنج

فیرش میهافم اب شنیزگ دروخرب

 دیلقت ندوب یدازآ دض

لیلد

طرش

رایتخا و ربج ثحب اب ندوب توافتم رکذت

هرمث درف هب نداد هبلاطم ییاناوت

یمالسا یدازآ ءاشنم ،دیحوت

ینیوکت یانعم رد قح هب نتخادرپ
حوطس

یدازآ عوضوم رد ییارآرکفت رد برغ ندوب توسکشیپ

 برغ رد یدازآ ءاشنم ،یرالاس ناسنا

اهنآ عماوج و یبرغ نیرکفتم یهارمگ لماع ،ادخ زا یرودیریگهجیتن
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