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 تلود هتفه تبسانم

 هیرجم هوق تامدخ زا رکشت
 تلود رد یعمج شالت دوجورکشت لیلد اههاگتسد هندب و دشرا ناریدم زا معا

هیرجمهوق نالوئسم دوخ ینورد یبایزرا

یگژیو

تداهش شزرا و بالقنا نتفگ شادهگن هدنز تیمها یقارع و هاب ،ییاجر نادیهش دای اب
  ادهش نیا مان شاد هگن هدنز تروص رد

دوهشم فعض و یگدنامبقع لماوع عفر فعض و توق طاقن تخانش و یبایزراهمزال
 مدرم یگدنز رد

یریگهجیتن
 تفرشیپ لماوع تیوقت

رخآ لاس رد تلود شاد رارقفعاضم تیمها

لیلددوخ راکرخآ لاس رد تلود یهاتوک مدع و راک رد تیدجمازلا

 تصرف نارذگ هب تبسن یربهر دیکأت تلود ینالوط تصرف زا لاس کی ندنامیقاب
 هتکن تلود هتفه تبسانم نیلوا رد داب و قرب لثم

ینیشنبقع و تسکش هب تلود ندرکراداو  تیمها تلع ربکتسم یاهتردق ییامزآروز اب تلود ههجاوم دوجوم طیارش و یللملانیب طیارش ندزمهرب یارب ناوت همه زا هدافتسا تلود هفیظو نمشد هزیگنا  نمشد نهذ لطاب مهوت

 باتک لیوحت و ندرکهدامآ یارب تلود شالت
 تلود تامدخ مجحرپ و ینالوط

قیاقح اب اهنآ ییانشآ یارب مدرم هب شرازگ هئارا



مهد تلود دركلمع

۴ زا۲

ریخا یاهلاس رد روشک تفرشیپ هب ور تکرح بسانمهنیمز

یلخاد یاهرامآ رب هوالع یناهج ناگدننکدصر قیدصت دیؤم

نمشد دیدج تامادقا شلاچ

هیرجمهوق یساسا و نالک یاهیریگمیمصت رد زکر

تامازلا

نیلوئسمهفیظو نمشد تیمصت زا لبق دیدج یاهراکهار ینیبشیپ

 مهمقادصم مدرم تشیعم و یداصتقا لئاسم رد زکر

 تلود و روشک یاهتیفرظ همه ندروآ هنحص هب

یگنهه اب اهراک تفرشیپ

اهرامآ و لئاسم مهف ،اهدرکلمع رد فالتخا عفر
هر

 یگنهه و کرتشم تیلوئسم ساسحا
یعمج یریگمیمصت و روهمج سیئر اب راکمه دارفا همه انعم

تلود زا جراخ دارفا اب یرکف یاهیراکمه هعسوت قادصم

اهفعض یخرب دوجو اب توق طاقن شاد حیجرت

دهاش

یبایزرا

 هصرع رد ناریا یراذگریثأت شیازفا
یللملانیب لئاسم و یجراخ تسایس

 فلتخم یاهشخب رد ینارمع عیسو یاهراک
 تسدرود قطانم صوصخب

 توقطاقن

 یروانف و ملع هنیمز رد ریگمشچ یاهتفرشیپ
 ریخا یاهلاس رد صوصخب

 یللملانیب لئاسم و یجراخ تسایس هصرع رد روشک هاگیاج ءاقترا

 )هر( ماما یاههیصوت و بالقنا یاهشزرا ندشهتسجرب

ندرکن فرطرب یانعم هب ،توق طاقن حیجرت رکذت
 تسین فعض طاقن

 نالوئسم یتسیزهداس

قادصم

یزیتسرابکتسا

 یرگیبالقنا هب راختفا

 تلادع هب توعد

لمجت زا نالوئسم ندوبرود

زا یکی ،بالقنا یاهشزرا ندشهتسجربتیمها
تلود هب مدرم شیارگ لماوع

تکرح هب نالوئسم و مدرم یمومع شیارگ
یبالقنا یانبم و یریگتهج هر

 مدرم اب طابترا تهج رد تلود شالت

طرشتلود رد یراک یهداعلاقوف شالت
 بوخ تیفیک اب ناوارف شالت یهارمه

 هطساو هب مدرم نهذ رد لالتخا داجیا
لیلد اههدعو یخرب هب ندشن لمع

تالاقم رد شزرادض ناونع هب یرگیبالقنا یفرعم
بالقنا زا دعب یاهرود رد اههمانزور لباقمهطقن

هنو
 یئاج هباج لکشم هنیمز رد دیدج راکهار ینیبشیپ

 تفن شورف زا یشان و یلام عبانم
شورف و دیرخ لکشم هنیمز رد دیدج راکهار ینیبشیپ

... و همیب ،تفن لاقتنا ،تفن
 نمشد هتفرگ ماجنا یاهراک ندوب هجیتنیب لیلد دیدج یاهراکهار یحارط واهینمشد رارمتساترورض

 نمشد یاهتیلاعف ندیسرن هجیتن هبینیبشیپ
یداصتقا لئاسم و تیشعم هیحان زا مدرم رب نمشد راشف تیمها تلع

 تلود تئیه نیلوئسم و ارزو همه ندوب میهس ساسحاحیضوت
هناخترازو ره تامادقا و تیمصت رد

یگژیو
 تلود رانک رد روضح یارب هنازوسلد هقالعراکمه دارفا
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 یمالسا ماظن اب هلباقم رد نمشد شالت شیازفاشلاچ
 ریخا یاهلاس رد صوصخب

نمشد یاههزیگنا تخانشهفیظو

تلود یاهتفرشیپ

بالقنا یاهراعش ندشهدنز و ندش رتگنررپ

یمالسا یرادیب و هقطنم ثداوح هب هجوت اب ناریا ندش وگلا

لماوع

تلود یاهتفرشیپ ندرکدنک نمشدتساوخ

 دمایپ نانمشد هرهچ ندش رتهنصخ و رتسوبع

یربهر رظن هقطنم ثداوح میظع داعبا ندوبهتخانشان

 اههناسر رد بلاطم یخرب راشتنایسانشبیسآ
ناریا یشارت نمشد یاعدا ندوب یفاب فرحایند رد ناریا یشارتنمشد رب ینبم خساپ

هر اهیزیرهمانرب رد دوخ فیلکت رتهب مهف

 روشک تفرشیپ تروص رد یرابکتسا تالیکشت یارب ناریا رطخ شیازفالیلد

فعض طاقن

تامازلا

 هقطنم ثداوح تشپ یهلا تردق تسد دوجوهنو

اهینمشد ندوبیعیبط تیعقاو

 تلع
 ناسنا تایح نامز رد )هر( ماما عطاق عضاوم

 دوخ تکرح رد ناریا ندوب یدج و ممصم

 ام ینیشنبقع تروص رد نمشد نادنخ هرهچ لباقم هطقن

 لیلد

یمالسا یروهمج یهاوخ مالسا یاعدا

یمالسا یروهمج یمالسا یرالاس مدرم یاعدا
یسارکومد لاربیل لدتسم یفن و در یاعدا

 تلود تکرح رد مهم رایسب درکیور کی تیمها

 اههدعو هب لمع
 ییاه حرط ندرک حرطم یلتحا تروص هب

 راکهار دراد ندشن ماجنا لتحا هک

 تسرد لیلحت رب بلاطم نیا ندوبن یکتملیلد

 نمشد فده
اهتفرشیپ زا روشک شادزاب

 قطانم فرصت

 ناریا تلم ندرک فقوتم رد نمشد یناوتان ینیبشیپ
 هتشذگ لاس هس و یس دننه

تیمها تلود نیا هب مدرم شیارگ لماوع زا یکی

 ینونک طیارش رد ناریا ندوب رسدرد یب

 ناریا سوسحم تفرشیپ
 لیالد

 رهاظم

 یتاقیقحت زکارم و اههاگشناد و اه هناخراک

 مدرم یگدنز عضو

 سانجا زا رپ یاهرازاب

رسدرد یب تلود

هقطنم لیاسم ردناریا یراذگریثأت شیازفا قادصم

یخرب تسردان یاهیبایزرا زا یشان تهوت لباقم هطقن



هعماج فیعض و طسوتم یاهرشق یتشیعم تالکشم دوجوفعضطاقن

و ناریدم اب اهفعض شاذگ نایم رد
اهنوبیرت زا اهنآ نایب موزل مدع رکذت

مدرم دیرخ تردق شهاک و مروت

یداصتقا یتایلمع و یداتس یاهشخب طسوت مروت جالع
یزرواشکترازو و تراجت و ندعم و تعنص ترازو لثم  هفیظو

یگنیدقن شیازفا لماع

ءاشنم

یمومع یاضف رد اهفعض نایب اب تالکشم ندشن لح  لیلد

مدرم اب اهفعض جیاتن و راثآ حرط
راکهار

روشک رد مدرم زاین دروم نوگانوگ یاهالاک دوجوبسانم هنیمز

تلود نوریب هچ و تلود رد هچ یداصتقا نارظنبحاص شرازگدیؤم

لماوع

 یدقن یاههنارای

ینارمع یاهراک

رهم نکسم

ما همین یاهحرط

 تمس هب هتفایشیازفا یگنیدقن تیاده و لرتنکراکهار
 نیلوئسم ندوبهبرجت و ملع لهابسانم هنیمزمدرم راک شیاشگ هب هدننککمک زکارم

یگنیدقن طسوت لکشم داجیا عنام ،الاک و دیلوت دوجولیلد

بسانمهنیمز

یبایزرا

 توقطاقن

مهد تلود دركلمع
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۴ زا۳

شلاچ

یتمواقم داصتقا هب هجوت

انعم

تامازلا

 رد یریذپبیسآ شهاک نیع رد یداصتقا دشر دنور ظفح
نمشد نوگانوگ و یگشیمه یاهدنفرت لباقم
۴۴ لصا یاهتسایس یریگیپ  اب مدرم هب هیکت

 ناکرا

اهکناب قیرط زا یصوصخ یاهشخب یشخبناوت
راکهار

 و نارظنبحاص یاهراکهار ،اههیامرس زا هدافتسا
 یمدرم و یتلود ،یرکف یاهتیفرظ

زراب قادصم لاغتشا  داجیا ناونع اب یکناب تالیهست یاطعا رب تبقارم

تیمها ام داصتقا یازنورد شخب ،یلم دیلوتیزرواشک و تعنص یاهشخب رد یلم دیلوت زا تیح

طسوتم و کچوک یاهدحاو ندرکلاعف مازلا

اههناخراک یضعب رد لالتخا

 عیانص یخرب یلیطعت
ترورض

لثم گرزب یاهدحاو ییازلاغتشا و ندوبلاعف
یلعفتیعضو  طسوتم و کچوک یاهدحاو فالخرب دالوف و نیس

زرا هنیمز رد یلوق دنچ زا زیهرپ و تلود رد عطاق میمصت فرگیزرا عبانم حیحص تیریدم مازلا

فرصم تیریدم
راکهار فرصم تیریدم رد تلود یلمع مادقا

یس و ادص صوصخ هب اههناسر قیرط زا یزاسگنهرف

 اهتکرش ندوب شخبدیما و زاب هداج
ناینبشناد یداصتقا یاهتیلاعف و

ناینبشناد یاهتکرش نیلاعف یاههیالگ ندینش
اهنآ ندرکفرطرب و نالوئسمهفیظو

بسانمهنیمز
 ناینبشناد داصتقا

 بطاخم
 هیرجم هوق

 هیئاضق هوق

 هیئاضق و هیرجم هوق یراکمهطرش

 ترورض دیؤم تلود نوریب و تلود زا یربهر هب هدیسر نوگانوگ یاهشرازگ

 مدرم یگدنز رب میقتسم یراذگریثأت لیلد

هعماج رد یورهدایز و فارسا دوجو
 ترورض مالسا رد نآ تیعونمم دوجو اب

یتلود یاههاگتسد رد یجراخ سنج دیرخ ندرکعونممقادصم
 لخاد تادیلوت فرصم هب ندادتیمها هنو  لخاد سنج دیرخ رب رارصا و

 بطاخم
 تراجت و ندعم و تعنص ترازو

 مولع ترازو

یلم ماجسنا و تدحو

تیمها
فعاضم

 هیصوت

اس راک و یمدرم یراذگهیامرس ناکما مدع
 ترورض یداصتقا دسافم اب هزرابم نودب

یراذگهیامرس و تکراشم ندشمک
یداصتقا دسافم اب هزرابم یداصتقا نادیم هب دورو ناهاوخ دارفا کا ندوباس نالطب لید لطاب روصت یداصتقا دسافم اب هزابم تروص رد یمدرم

فعض دجاو درف دوخ هب اهفعض فگ

مزال نیناوق قیرط زا یصوصخ یاهشخب یشخبناوت

روشک رتهب یداصتقا عضو
مدرم هب رتشیب یاهکمک و هر

 گرزب هدننکفرصم کی ناونع هب تلود ییوجهفرص ترورض

یصوصخ شخب و دیلوت زکارم هب کمکقادصم

اهفعض راثآ و جیاتن ندوب دوهشملیلد

یخرب طسوت یعقاو ینیرفآراک فرگن ماجنالیلد

 یبالقنا مالسا اب یسلپید یهارمه

 عفن هب هقطنم ثداوح زا یکادح یرادربهرهب
 بالقنا فادها

یزاجم یاضف هلأسم هب هجوت

گنهرف هلأسم هب هجوت



یتمواقم داصتقا هب هجوت

 نالوئسم ندش فرح کی نالوئسم ندش فرح کی

اهریصقت خادنامه ندرگ زا زیهرپ اهریصقت خادنامه ندرگ زا زیهرپ

اوق یگنهه و لماعت اوق یگنهه و لماعت

لیلد
مدرم یارب ندوب لوبق لباقریغ مدرم یارب ندوب لوبق لباقریغ

بطاخم

هننقم و هیرجم ،هیئاضقهوق هننقم و هیرجم ،هیئاضقهوق

حلسم یاهورین لثم تلود زا نوریب ییارجا یاههاگتسد حلسم یاهورین لثم تلود زا نوریب ییارجا یاههاگتسد

اهرادنوبیرت و اهرادربنم ،اههناسر اهرادنوبیرت و اهرادربنم ،اههناسر

 رد قیاقح نایب رد مالسا فرط زا هدش هئارا یدازآ هب متها
یگتسبمه و دیما ،راک طاشن داجیا تهج

 رد قیاقح نایب رد مالسا فرط زا هدش هئارا یدازآ هب متها
یگتسبمه و دیما ،راک طاشن داجیا تهج

یساسا نوناق رد تیلوئسم یاههزوح ندوب صخشم یساسا نوناق رد تیلوئسم یاههزوح ندوب صخشم

یلم ماجسنا و تدحو یلم ماجسنا و تدحو

یربهر هیالگ

 تامازلا

 رد انعم هدافا رد ظافلا تیصاخ فرتسد زا
یلم ماجسنا و تدحو هیضق رارکت رثا

 رد انعم هدافا رد ظافلا تیصاخ فرتسد زا
یلم ماجسنا و تدحو هیضق رارکت رثا

 نالف هکنیا فگ زا زیهرپ
 دندرکن مادقا میتفرگ ار میمصت

 نالف هکنیا فگ زا زیهرپ
 دندرکن مادقا میتفرگ ار میمصت

 قادصم
 دنراذگی مینکب ار راک نالف میهاوخیم هکنیا فگ زا زیهرپ دنراذگی مینکب ار راک نالف میهاوخیم هکنیا فگ زا زیهرپ

 قادصم

یراذگنوناق یراذگنوناق

 نوناق یارجا نوناق یارجا

 اهتسایس میظنت اهتسایس میظنت

 یبالقنا مالسا اب یسلپید یهارمه یبالقنا مالسا اب یسلپید یهارمه
تیمهادهاش

 ایند رد ناریا ذوفن ندش رتشیب ایند رد ناریا ذوفن ندش رتشیب
 هقطنم رد یمالسا یروهمج تیبوبحم
هناعاجش و یمالسا ،لقتسم عضاوم لیلد هب

 هقطنم رد یمالسا یروهمج تیبوبحم
هناعاجش و یمالسا ،لقتسم عضاوم لیلد هب

هدنهد زورب نالوئسم تیبوبحم
ایند مدرم دزن یمالسا یروهمج لالقتسا و تعاجش

هدنهد زورب نالوئسم تیبوبحم
ایند مدرم دزن یمالسا یروهمج لالقتسا و تعاجش

 بالقنا فادها عفن هب هقطنم ثداوح زا یکادح یرادربهرهب بالقنا فادها عفن هب هقطنم ثداوح زا یکادح یرادربهرهب
 بسانمهنیمز

تسینویهص و اکیرمآ یریگلفاغ تسینویهص و اکیرمآ یریگلفاغ

تامازلا

 نالک حوطس رد نمشد تیقفوم مدع هقطنم ثداوح رب ندمآ قئاف و یراوسجوم یارب نمشد شالت هقطنم ثداوح رب ندمآ قئاف و یراوسجوم یارب نمشد شالت شلاچ
 اهاج یخرب رد یراذگرثا نیع

 نالک حوطس رد نمشد تیقفوم مدع
ییاهنهجیتن اهاج یخرب رد یراذگرثا نیع

بسانمهنیمز

یبایزرا

 توقطاقن

شلاچ

فعض طاقن

تامازلا

 تیمها
 فعاضم

 اب دنوادخ هاگشیپ رد تلود یاهیزوسلد و اهشالت ندوبظوفحم
 تلود یاهشالت یخرب زا مدرم و یربهر یهاگآان دوجو

 اب دنوادخ هاگشیپ رد تلود یاهیزوسلد و اهشالت ندوبظوفحم
 تلود یاهشالت یخرب زا مدرم و یربهر یهاگآان دوجو

طرش
ریخ و هنسح شالت ریخ و هنسح شالت

 بوخ تین بوخ تین

 دیؤم
 میظع رکاش هللا نا میظع رکاش هللا نا

خسنتسن انک انا  نومضم دنوادخ طسوت ش یاهشالت هرذ هرذ طبض و یرادربهخسن دنوادخ طسوت ش یاهشالت هرذ هرذ طبض و یرادربهخسنخسنتسن انک انا

 هیصوت
 تیدج اب اهراک یریگیپ تیدج اب اهراک یریگیپ

 ندشنهتسخ و راکتشپ ،یراکرپ یگژیو ظفح
 تاظحل نیرخآ ات مهد و مهن تلود
 ندشنهتسخ و راکتشپ ،یراکرپ یگژیو ظفح

 تاظحل نیرخآ ات مهد و مهن تلود

مهد تلود دركلمع

۴ زا۴

 تلود تئيه ىاضعا و يروهمج سيئرراديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب
1391/06/02

یزاجم یاضف هلأسم هب هجوت یزاجم یاضف هلأسم هب هجوت

داجیا رد اههناسر مهم شقن
فالتخا ایتدحو

داجیا رد اههناسر مهم شقن
فالتخا ایتدحو  تیمهاتلع

 هقطنم رد رابکتسا یریگتهج هب نیگنس هبرض ندشدراو هقطنم رد رابکتسا یریگتهج هب نیگنس هبرض ندشدراو

رگیدکی اب نالوئسم یاهیریگتهج قابطنا رگیدکی اب نالوئسم یاهیریگتهج قابطنا

هر

 بطاخم یتلودریغ و یتلود نالوئسم یتلودریغ و یتلود نالوئسم

 یتنرتنیا و یناسرعالطا یاههاگیاپ شرتسگ تلع
 دارفا همه هب رابخا ندیسر و

 یمالسا ماظن رد قیاقح نایب یدازآ تیاده
یگتسبمه و دیما ،طاشن داجیا یاتسار رد
 یمالسا ماظن رد قیاقح نایب یدازآ تیاده
یگتسبمه و دیما ،طاشن داجیا یاتسار رد  هفیظو

 بطاخم نیلوئسم
 یتلود نیلوئسم

 یتلودریغ ینلوئسم

گنهرف هلأسم هب هجوت تامازلاگنهرف هلأسم هب هجوت

گنهرف هنیمز رد یحطس یاهراک هب ءافتکا مدع گنهرف هنیمز رد یحطس یاهراک هب ءافتکا مدع
یناینب ،قیمع یاهراک هب هجوت
گنهرف هنیمز رد رگید یاهراک دلوم و

یناینب ،قیمع یاهراک هب هجوت
گنهرف هنیمز رد رگید یاهراک دلوم و

 مجاهم گنهرف هب ندشنکمک زا تبقارم مجاهم گنهرف هب ندشنکمک زا تبقارم

روهمج سیئر هب هدش هداد هخسن یریگیپ
 مزال قیمع یاهراک هنیمز رد یربهر فرط زا
روهمج سیئر هب هدش هداد هخسن یریگیپ
راک هار مزال قیمع یاهراک هنیمز رد یربهر فرط زا

تروص رد تلود تیمصت ندشبارخ
 مجاهم گنهرف زا یمومع گنهرف ندیدبیسآ

تروص رد تلود تیمصت ندشبارخ
لیلد مجاهم گنهرف زا یمومع گنهرف ندیدبیسآ


