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داعبا

 یدرف تایصوصخ

 یوق هدارا

قادصم
 شوه

 ینسج ییاناوت

 دایز سفن هب دتعا

 رایسب یاههیصوت دوجو اب هدارا دوبن رطاخب ندرکن شزرو

 یوق هدارا شاد نودب ینامرهق هب ندیسرن

 دیؤم

رگوجتسج و لاعف نهذ شاد مزلتسم ینامرهق هب ندیسر دیؤم

 یقالخا لئاذر اب ناناولهپ ندوب هناگیب هجیتن

 یعتجا و یمومع تایصوصخ

 هعماج هب یلم سفن هب دتعا نداد

 تلم تیوه و صخشت ،اهدادعتسا رهظم ،ینامرهق شزروقادصم

تلم ییاناوت رهظم ،نامرهقلیلد

 یناگمه شزرو تمس هب هعماج تکرحر

 روشک قیاقح لیدبیب ناسرمایپ ،نامرهق

  شزرو رد یدرایلیم و ینویلیم بطاخم دوجو
 تیمها

 زراب قادصم

لولعم و زابناج ناراکشزرو هلیسوب تلم هدارا و مزع شیا

نا راكشزرو فياظو

 یناریا تیوه و صخشت و تلم هاگیاج ظفح

 یلمع غیلبت رانک رد ینابز تروص هب شزرو غیلبت دراوم

 یناریا قالخا و ننس جیورت

 یاهناسر ،یعتجا یاهوگتفگ اب شزرو هب ناناوج قیوشت
 ناناوج رد قوش داجیا یارب تایبرجت ندرک حرطم راکهار

 مدرم داحآ شزرو هب روشک زاین

 ترورض

 شزرو اب روشک یقالخا و یعتجا تالضعم زا یرایسب ندش لح

زراب قادصم مسینویهص فرط اب ندادن هقباسم

زرو رد قالخا هلأسم
 ش

 شزرو رد قالخا هلئسم رب رتشیب یراشفاپ

 همزال

 قالخا هلئسم هب ناراکشزرو متها

 یقالخا رظن زا یشزرو هعماج ندوب اس یبایزرا

اه هناسر یخرب طسوت یشزرو یاضف بیرخت یسانشبیسآ

 دراوم
 غورد و تمهت و بیرخت

 یشزرو یاههعومجم نیب خادنا هار اوعد

قادصم

،اهراکشزرو هیلع کچوک لئاسم فرگرارق هلیسو
 اههناسر طسوت اهنویسرادف ای میت

 یشزرو یاههناسر طسوت یشزرو یاضف رد ندرک تسرد اوعد
 ،دنت یاههبحاصم اب اههناسر ندش لاحشوخ

 اهتحیضف و شحف و اهیئوگدب

 ندشن رورغم

 ندنام یمدرم راکهار

تسا  اهنآ بسک زا رتتخس یقالخا تایصوصخ ظفح رکذت

 ندنام درمناوج

رد روضح اب  یقالخا رطخ رد ناوج فرگرارق
 لیلد  یمومع راکفا و یناهج هجوت و یغیلبت جاوما

 يشزرو نيلوئسم فياظو

 دراوم

 یشزرو یاههتشر یدنبتیولوا

شزرو ندرک یملع

یجراخ نایبرم رب یلخاد یبرم حیجرت

 روشک لخاد رد یشزرو یاههتشر هقباس

  یشزرو یاههتشر هبرجت و تیفرظ هصخاش

 ندوب روآنامرهق

 ناگوچ قادصم

 یناتساب شزرو قادصم

یرادربهنزو

 یتشک
 قادصم

یجراخ بوخ نایبرم روضح اب ندوبن فلاخم  رکذت

 دنتسه یملع هک یشزرو یاههتشر یملع قیمعت
 دراوم

 دناهدوبن یملع هک یشزرو یاههتشر ندرک یملع

 یدرف و یهورگ یاهشزرو دعاوق رد هقادم

 ناریا رد هدنیازف یملع تاقیقحت ماجنا
 قادصم

 یناتساب یاهشزرو ندرک یملع قادصم

 روشک تفرشیپ یارب اس یناسنا یورین کی هجرد تیمها لیلد

سفن هب دتعا هلئسم

 یلخاد و یگداوناخ تاعزانم قادصم

 باصعا تالکشم

 مسینویهص میژر اب هزرابم رد مهم و ساسح کیتلپید شالت تیمها

یللملا نیب یشزرو نیدایم رد ام هبجحم راکشزرو نانز لیلجت و میرکت

تیونعم زا رود یایند رد یشزرو نیدایم رد ام ناراکشزرو نیا مایپ

 قادصمام تلم رد دوجوم مکارتم یاه دادعتسا شیا
ریخا لاس۳۰ رد یسایس و یداصتقا و یملع یاه هنیمز رد تفرشیپهباشم


