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مهدزای یروهمج تسایر تاباختنا رد مدرم یسامح روضح تبسانم هب مایپ
 1392/03/25

 ناریا تلم هدنیازف یسایس دشر تابثا

 نانمشد و ناتسود هب یمالسا ناریا دیمارپ و ممصم هرهچ شیامن

هرمث

 هناقداص ینید یرالاس مدرم رب تلم یراشفاپ تابثا

 نادوسح و نانمشد یاههفازگ و اههتفاب لاطبا

 یمالسا ماظن اب ناریا تلم مکحتسم دنویپ ندیشک خر هب

 هنادنمدرخ ههجاوم رد ناریا تلم میظع تیفرظ ندیشک ریوصت هب
 رابکتسا و هطلس نارگیزاب یناور گنج اب

 یداصتقا  یاهدنفرت ماظن و تلم دنویپ نتسسگ و ندرکتسس یارب ناهاوخدب شالتتیمها

 یسایس یاهدنفرت

هویش

 یتینما یاهدنفرت

 هناراودیما و شالترپ هدنیآ و یلم  عفانم ندش همیبهجیتن

 تاباختنا یقیقح زوریپ ،ناریا گرزب تلمیبایزرا

 میلع و میکح یادخ تمحر و فطل ربارب رد یربهر هناعشاخ ساپسهنومن گرزب تمعن نیا یسانشردق و رکش ام هفیظو

 مظعالا هللایلو ترضح هب صالخا ضرع و مالس

یربهر عضوم

 یناحور یاقآ بختنم روهمج سیئر و زیزع تلم هب کیربت
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 یناحور نسح خیش جاح یاقآ مالسالاتجح بانج بختنم روهمج سیئر

بطاخم

 ناریا تلم داحآ همه

 تلم همه روهمج سیئر ،بختنم روهمج سیئر

 یلم تدحو ققحت یارب شالت

 دراوم

 تاغیلبت مایا ندونش و نتفگ زا سپ مادقا و راک تبون ندیسر

 اهدزمان ریاس شالت و تکرش نودب تاباختنا هسامح یریذپانققحت

 تاباختنا راگدنام هثداح رد ناگدننکتکراشم همه زا رکشت

 مرتحم ناراکردناتسد و یلم هناسر زا رکشت

 تقافر و یراکمه اب تباقر باهتلا و ناجیه ینیزگیاج

بیقر یاهدزمان نارادفرط ییاناد و یرابدرب تامازلا

یدنمدرخ نأش زا رود راتفگ و راتفر هب ینامداشان و ینامداش ندشن رجنم

ییاناد و تناتم نومزآ هتسیاش هاگیاج بسکهرمث

 مدرم تاساسحا زا ناهاوخدب یرازبا هدافتساترورض
 دوخ دیلپ یاههتساوخ تهج رد

همزال
 فرط زا هدش هداد دهعت یاهنامرآ هب نتفایتسد یارب همه کمک

روهمج سیئر

قادصم یروهمج تسایر ریطخ تیلوئسم یارب زاین دروم یاهراک گنردیب زاغآتیلوئسم یمسر شریذپ نامز ات هدنامیقاب دنمشزرا تصرف زا هدافتسابسانمهنیمز

 هنحص رد رضاح یاهتیصخش همه زا رکشت
یربهر عضوم

تاباختنا هسامح رد کیرش یاهتیصخش همه زا اضاقت
 بالقنا نوگانوگ یاههصرع رد ینیرفآشقن یارب 

 تلم داحآ زا رکشت

 قیداصم

و مالسا یاملع و ماظع عجارم زا رکشت
یگنهرف و یسایس و یهاگشناد ناگبخن 

 اهاروش و یروهمج تسایر تاباختنا ناگدننکرازگرب زا رکشت

راکمه یاههاگتسد و تاباختنا تینما هدننکنیمضت شالترپ نارومأم زا رکشت

 تاباختنا هسامح قلخلیلد

 تکراشم هب مدرم بیغرتلیلد

 نابهگن مرتحم یاروش

 روشک ترازو
هژیو بطاخم

 تاباختنا روش داجیا

 اههشیدنا و اهشیارگ حیرص و هناقداص تیاورلیلد

تردق ندش تسد هب تسد یگنوگچ راکشآ شیامن
 ایند ربارب رد یمالسا یروهمج ماظن رد 
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