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تّلع

ناوج و ييوجشناد ي هسلج زا راظتنا قباطم

ون نانخس

قيقد نانخس

نقتم نانخس

نايوجشناد هسلج

 رد نايوجشناد تيلاعف
مرن گنج اب هلباقم

 تانايب
 راديد رد

 و نايوجشناد
يملع ناگبخن

يگژيو

اه يگژيو

هدنشوج

راكبلط

هدنهوژپ

هفطاع رپ و ساسحا رپ

 ياه شسرپ هب خساپ
نايوجشناد

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

1 هحفص

مرن گنج اب هلباقم ي ههبج ناوج نارسفانايوجشناد تيمها
تّلعييايفارغج ظاحل زا هقطنم دايز تيساسح

اقيرفآ لامش ،هنايمرواخ ميظع هزوح رد يمالسا تما دوجو
هنارتيدم زا يشخب و

زئوس لاناكقيداصم

فده هلمح تّلع

هقطنم رد ايند يتايح ِيبآ هاگرذگ هس ندش عقاو

زمره ي هگنت

بدنملا باب

تيمها

ملظ و هطلس ماظن تفلاخمقيداصم

يرابكتسا ياه هتساوخ اب تفلاخم

هرتسگ

قيداصم

يتسينويهص ي هكبش

 يللملا نيب يساسا راجت ي هكبش

هدحتم تالايا تلود

ميظع يلوپ زكارم

ام ي هقطنم دنمتورث ياهراوخ تفن

اه تلود ندركرانكرب اي ندروآ راكرسقادصمايند يسايس لئاسم يحارطهقباس

هتشذگ لاس30رد ناريا اب هلباقمدهاش

اه هئطوت ندش مامتهجيتنفطع ي هطقن

ملعنكر

يداصتقاداعبا
يتينما

يملع

تيمها دهاش

تامازلا

قيداصم

اه هاگشناد يملع تكرح ظفح داعباتيساسحهجيتن
يسايس ظاحل زا

تسا نمشد ررض هب تدم دنلب رد ام ملعتّلعتدمدنلب عفانم ظاحل زا

ديدج قافن اب ي هلباقم رد دوخ شقن ندرك اديپ قيداصم

ترورض

طارفا زا زيهرپ

تسا ينيبشوخ زكرم يناوج دعاسم ي هنيمز

هدنيآ هب يربهر ي هناراوديما هاگن ديؤم

هناديمون هاگن لباقم ي هطقن

مهوت هن و ،تريصبأشنم

يكرحت يبجياتن

يلمع يب

اوزنا ناوج ِيدنت و كرحت تعيبط

ركف اب يريگ ميمصت هتشذگ اب هسياقملح هار

يياپورا ياه تلود

هناراوديما و هنانيبشوخ هاگن

تلع

يلصا ي هصخاشهلماجم زا اه فرح يرود و تقادص ،افص

وجشناد ناوج لسن ي هيحور ي هطساو هب هدنيآ نيمأتناناوج تيمها

هدنيآ يارب ييوجشناد ياه تكرح ي هعومجم ندوب ديون

اه يگژيو

عطاق روط هب ندوبن دقتعم

اه مان فالتخا دوجو

لالدتسا نتشادن

تسرد و بوخ تاكن رب يراشفاپ و هيكتدهاش

ركف قاتا ليكشت راكهار

دراوم نيا نييبت يارب يربهر زا شسرپ نتشادن ترورض ليلد



 اب راديد ي هسلج
نايوجشناد

 رد نايوجشناد تيلاعف
مرن گنج اب هلباقم

 تانايب
 راديد رد

 و نايوجشناد
يملع ناگبخن

 ياه شسرپ هب خساپ
نايوجشناد

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
2 هحفصرگيد هحفص رد حرش

ييارجا ياه هاگتسد راك تالضعم زا يكي

دراوم

قادصم

هاگشناد يوك ثداوح يارب هژيو يا هدنورپ ليكشت

يگژيو

بطاخم

تّلع
ناريا تّلم نتخانشن

 نتفرگ لصا و ماظن هب ملظ نتفرگ هديدان
كزيرهك و هاگشناد يوك ثداوح

يتاغيلبت راك و لاجنج نودب

تيساسح

داعبا

يملع

يسايس

قادصم

يتينما

 عورش زا سپ دوخ تيقفوم هب ناحارط يراوديما
تاباختنا زا دعب تاكرحت

 هب دنمقالع و نمؤم يوجشناد
دوخ لسن ي هدنيآ و روشك

يرايشوه ظفح

دهاش

قيداصم
كزيرهك ياياضق

 نودب ،نافلختم اب عطاق دروخرب و تازاجم روتسد
ينامزاس ياه يگتسباو هب هجوت يربهر عضوم ثداوح لالخ رد تايانج يخرب و تافلخت عوقو

تاباختنا زا سپ

تاباختنا زا سپ يلصا ي هثداح نتفرگ رارق عاعشلا تحتيسانش بيسآ

تيقفوم مدع و ندروخ ينهدوتدرواتسد

نارهت مدرم زا يعمج يبسن براجتتّلع

هلباقم هار

قادصم

رثا

 نالوارقشيپ ندوب هدناشن تسد ندشن تابثا
تاضارتعا ركذت

 زا مه لابق رد مرج و تمدخ ندشن هتفرگ هديدانلح هار
ماظن يوس

 اياضق ندرك لابند و ندوبن ديماانيلعف تيعضو

يداصتقا

يللملا نيب

هجيتن
 ندرك دراو زا نمشد يناوتان

نايز و ررض

ينعم

فعض طاقن زا ندركن تيامح

يلامتحا فعض طاقن مغر يلع ،هاوخ تلادع يوجشناد زا تيامحقادصم

تّلع

لوئسم كي فعض ي هطقن ِلكشم لح هب ينلعِ عضوم ِندركن كمك

عوضوم ندشن ينلع و يلاجنج تروص رد رتهب جالع ينعم
لح هار

تحلصم و تقيقح لباقت ههبش حرط

قادصم

تحلصم مان اب يزيچ ره ندوبن يفنمخساپ

ليلد

يسايس

تيساسح قرفتم دهاش و هنيرق اب مرج تابثا مدع

تّلعقادصم
نوگانوگ دسافم ي هنيمز رد

يداصتقا

تامازلا

داعبا

هاگشناد يوك ثداوح
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نتفرگن ينلع عضوم

يريگ هجيتن

ترورض

يريگ هجيتن

ركذت

فعاضم تيمها وربآ و رابتعا زا يلاع يا هلحرم رد ام ماظن نتفرگ رارق

ريظن مك و روش رپ

قيداصم

 و يماظتنا سيلپ ياه تيلاعف زا ركشت
جيسب هاگتسد

  ي هثداح يدوبان يارب شالتٔاشنم
نمشد طسوت تاباختنا زيمآراختفا

تاباختنا يگژيو

هنحص رد يا هناسر لئاسو روضح ديدشتدهاش

تّلع

قيداصم  نودب مرج و فلخت يسررب و يريگيپ
ينامزاس ياه يگتسباو هب هجوت

اه تّلم لباقم رد ماظن يوربآ كتهملظ قادصم

اه هناشن همه دوجو ليلد

ناريا لئاسم نديمهف دب

لباقم هطقن
و ندش يتاساسحا ،تلفغ

يريبدت يب يور زا لمع


