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نانمس ناتسا

يخيرات ياههصخاش

مدرم ياهيگژيو

يرادنيد

داعباملع
يهوژپ شناد

يملع يگتسجرب

حلاص لمع

بالقنا فلتخم ياهناديم رد هنادرم روضح

بوخ تايقلخ

قيداصمالاب حطس يرشب دادعتسا و شوه
هاگشناد رد يلوبق يالاب دصرد

ناتسا رد گرزب يهاگشناد ياهطيحم روضح

يداوس اب يالاب دصرد

يعامتجا و يسايس ،يملع هتسجرب ياهتيصخش

قيداصم

سدقم عافد نارود ردروضح

بالقنا نارود رد روضح

اههنومن

مئاق پيت زيگناتريح ياهارجام

نانمس گنج ينابيتشپ هعومجم ياهارجام

نانمس يگدنزاس داهج داتس ياهارجام

نانمس نايجيسب دركلمع

يربهر ياهرفس

قيداصمنوگانوگ طاقن يونعم ياهييابيز اب ييانشآرثا
يمدرم ياهتقادص و افص

مدرم خسار مزع وراثيا ،يرادياپ ياههولج

تفرعم و بدا ،ملع باحصا

تلم روعش و روش ،تمظع ياههولج
مدرم مزع تيمها

خسار مزع هجيتن

تفرشيپ يوس هب رمتسم ياهتكرح هناوتشپ

اهوزرآ هلق هب نديسر

فادها

مدرم اب كيدزن راديد

قيداصم

فلتخم ياههار زا مدرم نانخس ندينش

ور هب ور زا نتفگ نخس

مدرم نايم رد يربهر ناگدنيامن روضحاهرازبا

تيمها

اههمان

مدرم نايم رد رفس زا لبق نارگشرازگروضح

تيلوئسم ساسحا و مهف ،تاعالطا شيازفاهجيتن

اهرفس فده نيرتمهم

نوگانوگ قطانم هب نالوئسم هجوت بلج

زورما تيعضو

رازبا

تلود يناتسا ياهرفسدركلمع قادصمتلود دركلمع اب نسحا وحن هب ندش هدروآرب

 طاقن هب هجوت و نالوئسم هب رفس تاظحالم هيصوت
ساسح

روشك تاناكما دح رد مدرم تالكشم  عفرهجيتن

نانمس ناتسا ناوارف ياهدادعتسا هب هجوتقادصم

اهدادعتسا همه زا هدافتسا مدعيسانشبيسآ

قيداصم

يناسنا ميظع تيفرظ

يندعم و يتعنص ياهدادعتسا

يزرواشك ياهدادعتسا

يميلقا عونت و يرگشدرگ دادعتسا

الاب يشوه حطس اب و نموم ،روبص ،شوكتخس يمدرم دوجو

يبآمك دوجو اب يغاب و يرادماد تالوصحم تارداصهناشن

ناتسا يارب رتهب ياهدنيآ دوجو ناكماتيمها

اهيئوكين و اهييابيز همه هناوتشپتيمهايرادنيد

بالقنا زا لبق هب تبسن يلعفرتهتفرشيپ و رتهب تيعضوهناشن

 تيعضو يسررب
يمالسا ماظن

تاباختنا
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روشك هبناج همه يگدنزاس هب نديشخب تعرسماظن نالوئسم فده

قيداصميمالسا ماظن ياهراعشهصخاش

تلادع رارقتسا

مدرم تالكشم هب يگديسر

تلم تفرشيپ و دشر ياههنيمز ليهست

مالساتيمكاحاب بسانتمروشكنتخاس

هسياقم

بالقنا زا لبق

بالقنا زا دعب

هناگيب رگهلخادم ياهتردق هب يگدرپسرس

مالسا يايند رد يشخب ماهلا

تفرشيپ حوطس نيرتنيياپ رد نتشاد رارق

روشك نالوئسم يتريغ يبتلع

لمع و لوق رد تلم  ريقحتهجيتن

اهتلم رياس نايم رد زورب نتشادن

تفرشيپ ياهصخاش ندوب بوخ

اههنيمز

يداصتقا

بالقنا عوقوتلع

 يونعم

يعامتجا

توق طاقن

 حيحص يدركيور اب ينالوئسم

راوديما و الاب هيحور اب يمدرم

بالقنا ينابمهصخاش

مالسا يايند رد فلتخم راشقا بذجهجيتنقادصم

 اج همه رد ياهتسه يژرنا زا تيامح راعش نداد رسقادصم

نالوئسم نابز زا بالقنا يناينب ياهراعش رودص

هيحور نيا كمك هب فده هب نديسر يياناوتتيمها

 نانمشد يگژيو

 ينمشد تلع
نانمشد

نمشد قيداصم

اهتلم رياس رب طلست ليامت

دوخ تشونرس نتفرگ تسد هب و تلم لالقتسا

يناهج مزينويهص

يياكيرمآ رابكتسا

رابكتسا و مزينويهص نايفارطا

نوگانوگ ثداوح رد لاعفنا راچد

نتسناد ايند تردق ربا اهنت ار دوخ

نيطسلف و نانبل رد تسكش

يمالسا يروهمج ربارب رد لاعفنا

نآ يارب هزات تشونرس ناهاوخودوخ هب هنايم رواخ نتسناد قلعتم

يناهج نيون مظن عورش رب ينبم تيوك يارجام زا دعب ردپ شوب تاراهظا

 رد نمشد تسايس
نيطسلف

هجيتن

نمشد هقباس

نمشد فده

نمشد درواتسد

قيداصم

ماما ياهنامرآ و مالسا زا مدرم ينادرگيور يارب شالت

 اهتلود رد ذوفن يارب شالت

فالتخا داجيا يارب شالت

داسف رد ناناوج ندرك قرغ يارب شالتقادصم

قيداصم
يلخاد گنج داجيا يارب ييارگ هقرف و يرگيموق ،يتسيلانويسان ياههناهب زا هدافتسا

اههاگشناد ياضف ندرك جنشتم يارب شالت

ينيد ياهشزرا هب مدرم يدنبياپو تعاجشتلعيپ رد يپياهتسكش

نيطسلف نيمزرس نابحاص اب ههجاوم زا يتسينويهص ميژر تاجنفده

مدرم ندوب سانش نامز و تفرعم ،يرايشوه

مدرم لمع راكتبا

اههناشن

نمشد هابتشا

ماما ياهراعش اب يتلود ندمآ راك يور

ماما وريپ و رادنيد دارفا هب مدرم  دامتعا

 ماما ياهراعش اب مدرم نتفر شيپ هب هزيگنا رپ و طاشن رپ

يشك رگشل اب بالقنا رودص روصت

تلم ندش عيطمووسرت ،تيوهيب ،هتسباو

هتشذگ لاس27رد اهدنفرتهمهندربراك هب

رهاظ رد ينيطسلف تلود كي لوبق

راد همادايگژيو

يقطنم و لوقعم يدنور

اهتلم رياس رب رثؤم

قادصم  ام زا ناملسم ياهتلم يعيبط يرادفرطتقيقح

زادنامشچ
شالت رپ و طاشن اب ،تردق اب دوخ راختفا هار رد ناريا تلم تفرشيپ

رابكتسا ههبج ينيشن بقعهجيتنمالسا يايند هب اهنآ ندرك هيده و ناوج لسن طسوت تاركفت هب نديشخب قمع

تاباختنا

يللملانيب

 يملع

اهتلمرياسزاشيب ياهتسه يژرنايريگيپتيمها

 تيعضو
للم رياس

دهاش
تفرشيپ مهمصخاشناونعهبياهتسهيژرناتخانش

دوخ قح نتفرگ يارب روشك يياناوت هب داقتعا

ملسم قح ناونع هبياهتسهيژرنانتخانشن

ياهتسه يژرنا نتخانشن

تخانش تروص رد راك ماجنا يارب يناوتان

شلاچ

قيداصم

مويناروا و سم لثم يندعم عبانم رب طلست

رازاب و يناسنا عبانم رب طلست

هقباس

 تيعضو
قيداصمزورما

قادصم

 هركاذم و اهتسينويهص نتخانشن تيمسر هب راعش اب يتلود ندمآ راك يور
اهنآ اب ندركن

ناتسناغفا و قارع رد تسكش

يللملانيب حطس رد نانمشد اب هلباقم

يريگهجيتن

ياهتسه هيضق رد ام زا يمالسا روشك50و دهعتم ريغ روشك100 زا شيب يرادفرط
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امسرد

نانمشد سرد

قادصم

تيمها

ديما و ناميا هب يكتم شالت وراك

تيمها

يسانش بيسآ

نيبطاخم

فده

يلبنت و يديماان

وجشناد و زومآشناد،ناوج

روشكو تلم نوزفا زور تفرشيپ و يدنلبرس

راك يارب يگلصوح يب و زجع ساسحا
هتشذگ هدش قيرزت تايحور نتخير رود رطاخ هب ام تلم ياهدرواتسدلباقم هطقن

يناحور

رگراك و هيامرس بحاص

يعامتجا و يسايس ،يزرواشك ،يتعنص نالاعف

تلم كي ياهدرد همه جالع

 قيداصم
اهتمعن

يلم تدحو و داحتا

طاشن و يرادنيد

روشك عيسو ناوج هقبط

يمالسا يروهمج مچرپ ريز رد... و ياهقرف ،يسايس نوگانوگ ياهمچرپ زازتهاقادصم

تاحوتف قيداصمتلم تاحوتف هار همادا يهمزال

برغ يرظن ياههتفاب ندرب لاؤس ريز

ناهج يسايس تايبدا هب ديدجرصنع ندرك دراو

قيداصم
يقيقح يساركومد ناونع هب ينيد يرالاس مدرم هئارا

 نيد ندوب تفرشيپ عنام روصت نالطب
برغرد مدرم شقن ندوب گنرمك نيع رد يساركومد راعش ندادرس

 يللملانيب گرزب هثداح عوقو زاغآ رواب

رواب أشنم

هثداح قادصم

هتشذگ لاس27 ياههبرجت

20و19 نرق ياهتسايس تسكش

قادصم

رامثتسا و رامعتسا نرق

اهروشك هب يزادنا تسدو ييادز نيد نرق

تامازلا20و19 نرق تكرح راثآ ندرك وحم نرق
اهروشكرب اهتردق ياليتسا ياههناشن وحم

دوخ ياهزرم نورد اهروشك  ندرك يگدنز بوخ قح دوجوينعم

قادصم
سراف جيلخ
نامع يايرد

ساسح ياههگنت  دوخ تيناسنا و تيوه هب اهتلم تشگزاب

اهتلم يلم تيوه و لالقتسا نرق،تيونعم هب ندركورِ نرق

زاغآرس

ينيب شيپ

 ناريا

وس نيا هب رگيد ياه تلم تكرح

يرشب ميظع تكرح لباقم ياهتردق تسكش

تاباختنا

تيمها داعبا

مدرم روضح لصا تيمها

 تلعاهاروشوناگربخ تاباختنا تيمها

ناگربخ تاباختنا اب ماظن و تلم يارب يزاس هريخذ

اهاروش تاباختنا هب ،مدرم يراج لئاسم ندوب فقوتم

ام هفيظو

 مدع تروص رد ام بختنم ريغ دارفا ندروآ يارترورضيأر ندروآ ناديم هب
نداد يار

يمومع روط هب مه و تاباختنا هلأسم رد مههنيمزداحتا هب نداد تيمها رتشيب

هدنيآ تخاس يارب تكراشم

ام نانمشد و ام يارب يياهسرد دوجويريگهجيتنيمالسا ماظن

تامازلا

هدنيآ قفا نديد نشور

اهتمعن ينادردق

اكيرمآ هن و اهنآ نابحاص هب ساسح طاقن قلعتقادصم

قيداصم

نيد

تلادع

قدص

نافعضتسم زا يرادفرط

ينيد يرالاسمدرم رد مدرم هب يقيقح شقن قلعت

ينيد يرالاسمدرماب برغيساركومدهسياقم

يزاببزحتلع

هنادازآ باختنا و يياسانشقادصم

تلع

 نرق يگژيو
20و19

 نرق يگژيو
ور شيپ

 يگژيو
موس هرازه

دوخ شزرا هب ناسنا ندش فقاو نرق

ادخ هب ناسنا يكيدزن نرق

يياج هب تلم نديسرنهجيتن

 نالوئسم فده
ماظن

توق طاقن

شلاچ

 اب ،دمآراك ،حلاصدارفا باختنا تروص رد مدرم يراج راك يتحار
نمؤم وطاشن

 ندوب يكي نيع رد هدوهيب يريگداريا اب يسايس ياضف ندش بولطمان
ينابم و لوصا يسانشبيسآ
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