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ديؤمينيد عماوج ليكشت ولسر لاسرالوا هجرد دوصقم

يمالسا ماظن رارقتسا يگلاس كي و يس

تيمها

ثحب تبسانم

موكح
ا ت

س
مال

آرق رد ي
ن

نآ رارقتسا و ءايبنا ميلاعت و ادخ هب ناميا يساسا صخاش

 لباقم يدحت يارب يمالسا يروهمج رد يبلطم و نخس
دراد دوجو يدام ياه شالت

هَّللا ىلا ايعاد و .اريذن و ارّشبم و ادهاش كانلسرا اّنا

تيمها

يونعم و يورخا تداعس و يلاعت

يدام و يويند تداعسهجيتن

يناور تينما و شمارآ

ترخآ يارب ايند ندوب هعرزمتّلع

ناميا وترپ رد ناسنا ياهزاين همه نيمأتتلع

نآرق رد يناور شمارآ ياه هار ميلعتتّلع

رشب زورما يگدنز رد شمارآ نادقفتيمها

روشك يادرف تداعس نيمأت يارب صخاش نيا هب هجوتام هفيظو

ناناوجنابطاخم
هدنيآ ياه لسن

مدرم همه

تامادقا و اه يزير همانرب همه هرتسگ

ع
لاد

يپ و ت
فرش

ت

رشب يساسا زاين ود تيمها

خيرات مامت لوط رد رشب يساسا هتساوخود

 تّلم نالك فده و يساسا راعش
يلعف ههرب رد ام نالوئسم و

يمالسا بالقنا مراهچ ههد اه همانرب و تامادقا مامت رد تفرشيپ و تلادع ندرك ظاحلام هفيظوبسانم تيعقوم

تلادع لماك رارقتسا يريذپ  ناكما

يقيقح يانعم هب تفرشيپ ندروآ تسدب يريذپ ناكما

تّلعيگژيو
دنا هدرك اديپ مدرم هك يتريصب و يهاگآ

هعماج رد دوجوم دشر

تدمدنلب راك هب زاينيگژيو

هَّللا هب ىدهي .نيبم باتك و رون هَّللا نم مكئاج دقديؤم
مالسلا لبس هناوضر عبّتا نم

روشك رد مزال ياه تخاسريز و اه يگدامآتيمها

 سوسحم تكرح يارب هنيمز ندوب مهارفهجيتن
مدرم يگدنز رد هظحالم لباق و

يداصتقا ياه تخاسريز رد دايز ياه تفرشيپ

يتالصاوم و يطابترا ياه تخاسريز  رد دايز ياه تفرشيپ

 يروانف و يملع تفرشيپ باتشرپ دنور

يمالسا ماظن يللملا نيب و يا هقطنم رادتقا و رابتعا

تيريدم و يراذگ تمدخ مكارتم هبرجت لاس  يس

قيداصم

هلاس  تسيب زادنا مشچ نييعت

دهاش

دهاش

يسانش بيسآ

يمالسا ماظن تابث و رارقتسا ،تكرح رارمتساتّلع

داعبا
يللملا نيب و يناهج لئاسم اب دروخرب

يلخاد لئاسم اب دروخرب

دركراك
اه تلود فادها نييعت

هزيگنارپ ِيژرنارپ ي هدرك ليصحت ناوج لسن

رظن تّقد دقاف و نيب هتوك دارفا حرط لماع

يناهج لئاسم رد يمالسا يروهمج سوسحم روضحخساپ

فعاضم راك و فعاضم تمه راعش

نيد ميلاعت رثا رد لماك هافر هب اه ناسنا نديسرانعم

 مهبر نم مهيلا لزنا ام و ليجنالا و ةيروّتلا اوماقا مهّنا ول و«ديؤم
»مهلجرا تحت نم و مهقوف نم اولكأل

1 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد حرش

فادها زا مدرم تخانشقيداصم

ناناوج طسوت نمشد زا تسود صيخشت

عناوم زا مدرم تخانش
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2 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد حرش

ربارب دنچ اي و هس ،ود هب ندشن عناق

فعاضم ينعم

بآ فرصم

"فرصم يوگلا حالصا يوس هب تكرح" راعشقادصم

قيداصمفرصم ياه هار نتسنادن تروص رد روشك تالكشم ندشن لحترورض

ميسرب ربارب ود هب ميناوت يمن هك يياج رد ندشن سويأم

ندوبن يتافيرشت و يشيامن

يگژيو

لاس كي رد روشك تالكشم همه ندشن لح

ميراد هك يگرزب ياهراك

ترورض

ميسرب اه نآ هب دياب هك يدنلب فادها

1388 لاس عياقو زا يشان يّلم تريصب و يهاگآ ،سرددعاسم هنيمز

اه هصرع

عناوم

يزير همانرب88همانراك

تاقيقحت

نالوئسم طسوت اهراك زاغآ

يتآ ياه لاس رد ندش لابندهمزال

)روشك(تكرح تهج ندش نشورهجيتن

88لاس تيمها

ناريا تّلم لاس

ناريا تّلم يزوريپ لاس

يمالسا ماظن ياه هصرع رد ناريا تّلم نايامن روضح لاس

نآ زا سپ ثداوح و تاباختنا يارب وا ياه هشقن و نمشد يحارطأشنم

قرب فرصم

نان فرصم

لوپ فرصم

هلئسم نيا رانك زا ايند يسايس نارگ ليلحت نتشذگن ناسآتاباختنا رد تّلم٪85و ينويليم40روضحقادصم

هجيتن
يبرغ نارادمتسايس بلق و تاعوبطم رد روضح نيا ريثأت

بالقنا زا لاس30تشذگ دوجو اب يمالسا ماظن ينابم هب مدرم يدنبياپ تابثا

مدرم ريگمشچ روضح رثا رب تشاد نمشد هك يياه هشقن ندش يثنخ

تيمها
ماظن تيعورشم رد مدرم روضح نتشاد شقن

يبرغ يعدم ياهروشك رد ينينچ نيا روضح نادقف

 ينابم قادصم

دهاش

نمشد راك هسدنه ندوب صخشمليلد

نمشد راك اب هسدنه يربهر ييانشآيروآداي

 تاباختنا ياه تصرف زا ربكتسم ياه تردق هدافتساقادصم
لحارمفلاخم و يضاران ياه ماظن تسكش يارب

ليلد يجراخ لماوع هب مهد تاباختنا زا سپ ثداوح ندش بستنمرثا
نيبزيت نارگ ليلحت مشچ رد تّلم و روشك يارب ينومزآتيمها

لحارم

تيلقا و تيرثكا نداد رارق لباقم

ناديم هب نارگ شاشتغا دورو

يلخاد گنج داجيا

تّلم يراديب و يرايشوهعنام

تيرثكا و تيلقا نيب ينكفا فالتخا هليسوب يلخاد گنج داجيافده

دهاش

ناديم هب نمشد يتاغيلبت دورودهاش

رّكذت
!دنك يراك تسناوت يمن نيا زا شيب نمشد

درك يم دراو ورين نارهت ياه نابايخ هب ،تسناوت يم نمشد رگا

قادصم
يناهج  هنحص رد نارگ بوشآ زا تيامح

نارگ شاشتغا و ناراكبارخ نديمان"تّلم"

تّلم يگچراپكي ندش راكشآرثا1388ِنمهب22و يد9ناياپ هطقن

داعبا

ليلد

88لاس ياه يگدنام بقع ناربجام هفيظو88لاس لوط رد اه نهذ لاغتشا و اهراك ندنام هراك همينبيسآ

نآرق رد يمالسا تموكح

تفرشيپ و تلادع
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3 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد حرش

قيداصم

قيداصم

قيقحت و ملع رد فعاضم راك و فعاضم تمه

ترورض دهاش

روشك بآ فرصم دروم رد شهوژپ جياتن

اب برش بآ فرصم ندوب لداعم
يزرواشك ياه بآ ييوج هفرص10٪

ديؤم

نآرق رد يمالسا تموكح

تفرشيپ و تلادع

فعاضم ينعم

يگژيو

ترورض

دعاسم هنيمز

اه هصرع

ام تّلم هار رس رب نمشد دوجوعنام

انعم
روشك دوجوم عبانم زا هنيهب هدافتسا رد فعاضم راك و فعاضم تمه

فرصم يوگلا حالصاقادصم

همزال رگيدكي اب اوق يراكمهاه هناراي ندرك دنمفدههمزال

 هچنآ هب لمع و نتسناد ربتعم
تلود طسوت ،هدرك يط ار ينوناق لحارم قيداصم

 ندوب حطسمه اي و رتالاب ساسحا داجيافدهيلخاد تاديلوت هب يشخب تيفيك رد فعاضم راك و فعاضم تمه
هدننك فرصم رد يجراخ اب يناريا يالاك تيفيك

حوطس
هعسوت مجنپ همانرب

اه هاگتسد ييارجا ياه همانرب

يناگمه شزرو جيورتدكؤم قادصم

تمالس نيمأت رد فعاضم راك و فعاضم تمه

راثآ

تمالس
راك ي هلصوح

طاشن

ينيرفآراك و يراذگ هيامرس رد فعاضم راك و فعاضم تمه

لوپ فرصم يگنوگچ اب دمآرد و هيامرس نابحاص ييانشآانترورض

دننك يراذگ هيامرس نآ رد دنناوت يم همه هك يياه سروب دوجودعاسم هنيمز

فرصم يوگلا حالصا ترورضيريگ هجيتن

جرخرپيگژيوقادصم

روآداسف

رمث يب و هدوهيب

نوگانوگ ياه هنيمز رد يمومع تامولعم شيازفااهراكهارركف ديلوت رد فعاضم راك و فعاضم تمه

هاگشناد و هزوح رد يشيدنادازآ ياه يسرك داجيا

يناوخباتك )جيورت(

هعماج رد شزرااب يركف لايس نايرج كي داجيا هجيتن

رت مهم اهراك همه زاتيمهايتلادع يب و داسف ،رقف اب هزرابم رد فعاضم راك و فعاضم تمه

دراد ينانمشد ،دراد يفادها و يهار هك يتّلم رهتّلع

تّلعاكيرمآ تلود زا اه نآ رفنت و اه تّلم ينمشدسكع هنومن

ربكتسم ياه تلود

تسينويهص ناراد هيامرس

رشب نانمشد

كاّفس و رادغ يسوساج ياه هاگتسد

قيداصم

يرايشوه

اه ينمشد هبساحم

تعاجش

ريبدت

هلباقم هار

ترورض
ناربكتسم يشيامن تاكرح اب هلباقم يياناوت

يعطق تسكشهجيتننادقف هجيتن

ناريا تّلم  تسكشنادقف هجيتن


