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 تّیمها
روشک یونعم و یدام رادتقا ی هدننک نیمأتیدربهار

یروانف و ملع رد ام یخیرات نمزم یگداتفا بقعترورض
خیرات لوط رد یا هدع یراگنا لهس و یزرو عمطّتلع

یخیرات یگدنام بقع ناربج یارب روشک نیا فرش اب ناسنا ره ندوب لوئسمیریگ هجیتن

تامازلا

ییاکتادوخ و تیدج ،یسانش هظحل ،یراودیما
روشک یملع تکرح رد

روشک رد یملع لماک هخرچ داجیا

لیلد
ریخا لاس دنچ رد روشک یملع تفرشیپ باتش و تیقفوم

هتفرگ تروص روشک رد ریخا لاس دنچ رد هک یگرزب یاهراک

هجیتن
 هب یناریا ریغ و یناریا ناسانشراک داقتعا

۱۴۰۴ زادنا مشچ فادها دعوم زا شیپ ققحت

داعبا

فلتخم مولع و اه شناد نیب یملع لماک هخرچ داجیا

ییازفا مه یارب اه هتشر همه نیب دحاو هعومجم کی داجیافده

ترورض
یلعف یاه تفرشیپ ندوب یعطقم

یلعف یاه  تفرشیپ ندوب هورگ و صاخشا هب مئاق

هجیتن

ناگبخن شرورپ طیحم ناونع هب هاگشناد هب هژیو هجوتهمزال

ملع یزاس یراجت و فرصم ات دیلوت لماک هخرچ داجیا

هرتسگ

رکف کی داجیا

نآ یور رب راک و یملع عوضوم هب رکف لیدبت

ملع زا یا هخاش هب لیدبت

یروانف هب ملع ندیسر و لیدبت

رازاب هب هضرع و یملع لوصحم و یروانف ندرک یراجت

همزال
نالوئسم و ناگبخن یراکمه و تّمه

راک یادتبا ن`ه زا یزاس یراجت هب هجوت

یروانف و یملع یاه تکرش زا هژیو تی`ح و سیسأتراکهار

 یهاگشناد یاه هاگشهوژپ سیسأت

دوش سیسأت هاگشهوژپ کی هاگشناد رهرد یلعف یاه هاگشهوژپ رب هوالعینعم

ناوج ناگبخن زا هدافتسا ناکما داجیاهجیتن

شهوژپ هب اه هاگشناد نداد تّیمها

هتسشنزاب دیتاسا زا هدافتسا ناکما داجیا

روشک رد راک ناکما مدع یاه هسوسو ندش یثنخهجیتن

برجم و ناوج لسن نیب لصو ی هقلح داجیاهجیتن

ن
اگبخ

م و ن
ئاس

انآ ل
ن

دوش یم ناگبخن دروم رد هک یبوخ یاهراک ینادردقناگبخن هفیظو

زورما بوخ یاهراک ات شیپ لاس۵-۶ رد رفص هطقن زا  ام تکرحلیلد

ناگبخن نخس ندینش و ندرک عمجقیداصم

ناگبخن رکف و نهذ زا هدافتسا

ناگبخن هب کمک و هجوت

ناگبخن ماک رد اهراک ینیریش ندش خلتنادقف هجیتنیرادا یاه یسارکوروب و  اه یرالاس ناوید زا رتارف اهراک درب شیپ یارب شالتنالوئسم هفیظو

داعبادصر ماظن داجیاروشک زاین

بسانت مدع تروص رد اه شور تالاکشا شیاjهجیتن

زادنا مشچ اب ام تمه و تکرح بسانت شجنسهجیتن

ترورض
میسانشب ار نآ نارگیزاب و فارطا طیحم دیاب

مینزب ولج اه نآ زا ام هک دنا هداتسیان نارگید

ه
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ملع ت
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تیونعم و قالخا تیاعر نودب تورث دیلوت

برغ یملع تفرشیپ و ملع ینونک ناگدنرادّمتا رهظم

یخیرات قیداصم
ییاپورا یاهروشک رد دیدج هقبط روهظ

اه ّتلمریاس تیوه و یدازآ دیدهت

ییاپورا ورشیپ یاهروشک یارقفmفر نیب زا و قوقح ندش ل`یاپ

قیداصمهیلوا داوم نیمأت یارب ایند فارطا رد ینیرفآ هعجاف

ناتسودنه گنهرف و داصتقا ،تعنص یدوبان

نیچ ینیرفآ هعجاف

اکیرمآ و اقیرفآ رد یراد هدرب

اکیرمآ رد یسارکومد یدوبان و ملظییاهن درواتسد

اکیرمآ رد رقف طخ ریز ناسنا اه نویلیم

متا بo تخاس

دنیرفآ یj ام رد یقوش چیه و میهاوخ یj ار یملع نینچ امام رظن

 و لئاضف تفرشیپ ،تیونعم ،تمدخ یارب ملع یریگارف
اه ناسنا قوقح زا عافد

نادقف هجیتنسفن هیکزتهمزال

ءایبنا و نآرق ت`یلعت

ینیرفآ هعجاف و فارحنا

ام روشک یمالسا و ینید طیحم بسانم تصرف

أشنم

هجیتن
تلادع تمدخ رد رادتقا و تورث mفرگ رارق

ایند تیعضو ندش نوگرگددتسیاب هطلس ماظن لباقم هک رادتقا و تورث ،ملع یاراد ّتلم روهظ هجیتن

ایند رد دیدج هار ندرک زابام هفیظو
تسین یsه ،اه نآ فص هت نداتسیا و دنتفر نارگید هک یهار زا mفرترورض

انعم

ناوج ناگبخنراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب رب یرورم
۱۳۸۹/۰۷/۱۴


