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نز دروم رد برغ نامتفگ

 نز نوماریپ لئاسم ورملق رد ام یگدنامبقع و لاعفناام تیعضو

یگژیو

 نز هرابرد مالسا هتسجرب یاهفرح لاقتنا رد یناوتانقادصم
 اهتصرف یخرب مغریلع یناهج تینهذ رد

 جاودزا و هداوناخ ،تیسنج ،نز هلأسم هنیمز رد مالسا رد یاهتسجرب یاهفرح دوجوتلع

نز دروم رد مالسا زا هدننکعناق و دیفم ،لماک نتفگ کی شاد

اشگراک و ریگارف ،نشور میهافم و ینابم هب ایند زاین
اهتصرف

تکرب هب میتسناوت هک یرادقم نیمه
تسا هدوب ماما و بالقنا ،یمالسا یروهمج

تسناد یمالسا یروهمج هانگ دوشی ار »میتسناوتن« هک نیا
یبایزرا

قیقد و یسایس ،هدش باسحً الماک ینتفگیبایزرا

 سناسنر زاغآ زا یبرغ نتفگ دشر و یریگلکش
برغ رد دیدج تعنص شیادیپ و

 ،طاطحنا اب یبرغ نتفگ یریگجوا ندوب هارمهینیبشیپام راگزور رد یبرغ نتفگ یریگجواهنیشیپ
نآ یشاپورف و یگدنکفارس ،لوزن

 نز ندرک هراودرم

ناکرا

 نداد رارق درم یسنج داذتلا رازبا ار نز

 ندادرارق درم هب هبشتم ار نزانعم

نز دروم رد برغ نتفگ مهم شخبتیمها

 راگزاس لغاشم هب نز ندناشک هب راختفاهناشن
 درم یرکف و یبصع ،یمسج تخاس اب

نز دادعت نالف شاد هب ندرک راختفادهاشنآ شریذپ و برغ نتفگ لباقم رد لاعفناام تیعضو روشک یئارجا یاهشخب نالف رد
رکفنشور مناخ دادعت نالف شاد هب راختفا

لباقم هطقن

هدرک لیصحت مناخ دادعت نالف شاد هب راختفا

هدنسیون مناخ دادعت نالف شاد هب راختفا

یسایس و یگنهرف لاعف مناخ دادعت نالف شاد هب راختفا

راک هدهاجم و بلط تداهش مناخ دادعت نالف شاد هب راختفا

یناسنا تایصوصخ رد کارتشا نیع رد درم اب نز تیسنج شخب یلاعت یاههفلؤم شاد توافت

 نز تیصخش و تیوه ،هاگیاج ندوب تمارک اب و الاب رایسب
نالطب لیلد

 نز زا ملع و یحور ،یونعم ذاذتلالباقم هطقن

تسا هتفرگ ار میظع یالب نیا یولج یدودح ات یمالسا بالقنایبایزرایمالسا ظافحیبو عافدیب یاهروشک رد برغ میظع یالبتیمها

برغ ند یاپ شیپ کانرطخ و قیمع ،میظع یاههلاچ داجیادمایپ

 برغ تیعضو زا یبرغ نادنمشیدنا تشهد ساسحادهاش

 هتخاس دوخ یاهشلاچ اب هلباقم رد برغ یناوتانیبایزرا
 توهش هب ندز نماد زا یشان

هناشن

هلباقم هار

باجح هلأسم فرگ یدج

سابل و ششوپ هلأسم فرگ یدج

هناراكبلط و يمجاهت حرط
 نز دروم رد يمالسا نامتفگ

یعافد عضوم رد مالسا نتفگ فرگن رارق فده

یللملانیب یاهنامزاس یاههمانعطق و اهدیدهت هب یهجوتیبطرش

 کانتشهد و رضم یدازآ زا شسرپ حرطقادصم
باجح زا اهنآ شسرپ ربارب رد برغ رد

 یاههنیمز رد برغ زورما یاهتیلاعف ندوب کانتشهدترورض
فلتخم حوطس رد یباجحیب و یتظافحیب

 نز دروم رد مالسا نتفگ تایصوصخ نییبت
تامازلا

 نز دروم رد مالسا نتفگ تیوقت

 نز تمارک

 نز تزعقادصم

 نز یبصع و یرکف نتخاس تفارظ
هشیدنا و ریبدت اب اهدرم ندرک مار رد اهنز یئاناوت

 یاههتشر لرتنک رد ردام درف هب رصحنم ییاناوت
کدوک باصعا کزان و قیقر تدشب

قادصم

»تسا یقیقح نز« مالسا نتفگتیمها تلع

هلباقم هار
نارگید مجاهت ضرعت زا نوصم و یمجاهت ههبج کی داجیا

نز هب طوبرم لئاسم هنیمز رد یرادیب تضهن داجیا

نز دروم رد مالسا یاههشیدنا و راکفا راشتنامازلا

یزاستینوصمفده

یاهدرواتسد طسوت نز دروم رد یمالسا ماکحا دییأت
... و یسانشناور یاههنیمز رد ایند یملع

هدش حرطم لئاسم یخرب زا ایند لابقتسا نز لئاسم هنیمز رد ام نانز طسوت دیؤم

مسینیمیفهدروآرف

یبرغ نادنمشیدنا یاهباتک و تاعوبطم ،تاجتشوندهاش

میظع یلیس لباقم رد تسا یکیراب نایرج دننام اهنیایبایزرا

نآ دودح و درم و نز ترشاعم هلأسم فرگ یدج
 یسنج هبذاج هلأسم فرگ یدج
هعماج و هداوناخ یارب نآ رطخ و

قادصم

یلقغ و یرکف یاهسایق

هبرجت
دیؤم



روشك نانز يلعف لئاسم
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فلتخم حوطس رد نز یگدزمتس و فعض زا یریگولج

مهم دراوم

درجت زا تاجن و جاودزا

 نآ دودح و لاغتشا

 هداوناخ و هناخ رابتعا و تیمها
روشک نانز یلعف لئاسم نیرتیروف هلمج زاتیمها

 هداوناخ و هناخ یارب ندش لئاق نأش
 هداوناخ هلأسم رد ربدت و لمأتتامازلا

 هداوناخ طیحم و هناخ هب ناسنا زاین

هداوناخ و هناخ نودب ناسنا ندوبنروصت لباق ترورض

روشک نانز یلعف لئاسم نیرتیروف و نیرتمهم هلمج زاتیمها

 مزال نیناوق داجیا

 مزال تایقلخ ققحتتامازلا
مزال ننس و بادآ داجیا

 یترشاعم

اههصرع
یسنج
یگداوناخ

یگنهرف و یرکف
نز یگدزمتس و فعض زا یریگولج
 یصوصخ و یصخشً الماک لئاسم رد

 نز یگدزمتس و فعض زا یریگولجداعبا
یگداوناخ لئاسم دننام یمومع لئاسم رد

 هداوناخ طیحم رد نز ندش هدرمش مّرکم و مرتحمقادصم

 هعماج تالکشم زا یمهم شخب ندش لحهر

رهوش مشچ رد نز مارتحا

قادصم
 دنزرف مشچ رد نز مارتحا

 ردپ مشچ رد نز مارتحا

 ردارب مشچ رد نز مارتحا

 وا تسد ندیسوب و ردام هب تبسن هداوناخ نادنزرف میرکتزادنامشچ

اهیرگیشحو و اهنیهوت عاونا ناوارف دوجو دوخ رسمه هب تبسن درم ینابز و یراتفر یاهنیهوت عاونالباقم هطقن  اهیبرغ نیب رد نز هب تبسن

 ینابز و یراتفر یاهنیهوت راب فسأت دوجو
یمالسا یاهطیحم یخرب رد

تیعضو

جاودزا عناوم ءاصحاتامازلا

شیارآ و ششوپ هنیمز رد یئانبم راک ماجناتامازلاترشاعم و ششوپ

یئاضق و یهاگداد طیحم رد نانز ندش عقاو مولظمترورض مولظم ای مورحم نانز زا یقوقح و یلام تیح
یباسح و تسرد لیکو فرگ یارب لوپ شادن

 عافد یئاناوت شادن
تلع

نانز لئاسم هزوح ياهتيلاعف

تامازلا

نوگانوگ یاهتیلاعف ندرک ادیپ یمتسیس لکش
نز لئاسم هنیمز رد

ات یهقف و ینوناق ،یقوقح لئاسم زاهرتسگ
یفطاع و یئارجا ،یعتجا لئاسم

نز هنیمز رد اهتیلاعف هیلک فای یمومع هسدنهانعم

 و یوق یاهرداک اب تباث و یلاع یزکرم داجیاهمزال
رگیدکی یاهراک زا عالطا روظنم هب بسانم یتاعالطا کناب داجیاتدم دنلب زادنامشچ

نآ لیذ رد بسانتم یاهداینب و اهداهن یریگلکش
دعب هلحرم

بالقنا ههبج رد لاعف نانز نایاروضح شادهگن گنررپ
بالقنا نوگانوگ عطاقم رد لاعف نانز هتسجرب ینیرفآشقنترورض

بالقنا یزوریپ زا شیب یکدنا

بالقنا لئاواقیداصم

یلیمحت گنج نارود  دمآراک نانز و نز رصنع زا هدافتسا رد یخرب یعساهدیدهت
بالقنا اب هضراعم و ههجاوم رد

یگدنسیون ،شراگن ،رکف ،مادقا لها یاهمناخ روضحتامازلا
بالقنا زا عافد هنحص رد نخس و

یسوادص شقن یافیا ندش یدصرددص
 نانز لئاسم تفرشیپ تهج رد

 ،لاّعف ،نمؤم نز ندش مرکم و مرتحم تهج رد یزاسگنهرفقادصم
یمالسا نز تایصوصخ یاراد و باجح اب ،هللالیبسیف دهاجم

یسوادص یاههمانرب زا یضعب ندوب سکع تهج ردیسانشبیسآ

نز لئاسم هنیمز رد یعمج راک فرگن ماجناترورض
هنیمز نیا رد ییاهرکف فریذپ تروص مغریلع

دراوم ریاس

 ردام هب تبسن نادنزرف میرکت هدهاشمیبایزرا
ینید میهافم هب رتکیدزن و رتیقالخا ،رتیبهذم یاههداوناخ رد

دراد دوجو دنزرف و ردام نیب هک یاینامدوخ تلاح نآ اب ردام میرکت شادن تافانمهتکن

یئاپورا یاهداژن صوصخب اهیبرغ ندوب یشحولیلد
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