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یع	تجا ترورض

 مالسا یایند رد دوجوم یاهدوبمک �مأت
نآرق هليسوهب

 هب انعم و هدام ظاحل زا نآرق یشخبالتعا
ینآرق فراعم ریسم رد ناگدننک تکرح

لیلد
تسا تایح و ملع ،تمکح باتک نآرق

نآرق طسوت یهاگآ و ملع هب ندیسر هار شیا<قادصمینآرق فراعم هب لمع و ییانشآ هب اه تما تایح یگتسباو

تسا نآرق یهلا برق ماقم هب ندیسر هار

 تسا نآرق یتلادع یب اب هزرابم هار

قیداصم
اهدوبمک

 دوجواب تیغاوط تیمکاح رثا رب نان	لسم نوخ ندش هدیکم
اهنآ هب تبسن نآرق رادشه

یرگیدام گنهرف Lفریذپ اب مالسا گنهرف هب ندرک تشپ

قادصم
تفن و ینیمزریز نداعم و یتایح عبانم ندش عیاض

تمواقم و یگداتسیا هیحور ندش عیاض

یداصتقا عبانم ندش عیاض

ایند رد تزع و ولع بلط هیحور ندش عیاض

رهاظ رد »َّهللا ّالا هلا ال« ىهملك Lفگقادصم
 اه لد رب برغ گنهرف رثا و

 یقالخا [اعم Lفر تسد زاهجیتن
اه لد تیونعم مدع ،فعض ،یلبنت دوجوقادصم�ملسم تزع و داصتقا یدوبان  رب هوالع

نان	لسم نیب رد یهاوخدب و

خیرات رد نآرق یشخبالتعا قیداصم ندوب دایزهقباس

دهاش

ناریا زیزع تلم هب نآرق یشخبالتعا

ام هقباس

توغاط نارود رد تلم یارب تزع دوجو مدع
ـ نآ زا لبق هچ و یولهپ هچ ـ

لیلدتوغاط نارود رد ناشوج یاهدادعتسا ییافوکش مدع
 ییافوکش زا اه نآ یcگولج و تیغاوط هبلغ

اهدادعتسا

 تریصب و تایح ،تزع هب ام ندیسر
نآرق تمس هب تکرح مدق کی اب

هجيتن
ایند یاه تلم نیرت یوقزا یکی هب ام تلم لیدبت

فلتخم یاه هصرع رد ناريا تلم  تفرشیپ

رگید یاه تلم طسوت ام تلم نیسحترثا

 نمشد زا یریذپریثأت شهاک و ییاراک و قنور شيازفا
اه تلم تاکرحت رد

نآرق فراعم هب کسj و تابلاطم و رئاعش ندش یمالساهاگتساخ

 تیعضو
ام روشک

 و ناظفاح ،ناگدننک توالت دایز دادعت دوجو
روشک رد نآرق Lم اب نایانشآ

داشرهوگ دجسم هسلج رد رفنn ۶۰کادح روضحديؤمهتشذگ اب ندوبن هسیاقم لباقتيمها
 رود زا ع	تسا و یربهر روضح مدعرکذتدوب هدمآ مه )عشیعش.ا( یرصم هتسجرب ءارق زا یکی هک

نامز نآ فاقوا نامزاس یماندب رطاخ هب

اه قوش نیا یدنم شزراتیمهازورما هسلج رد بوخ یئارآ سلجم و توالتدهاشنآرق هب دوجوم هدرتسگ قوش شیازفاام هفیظو

ینآرق فراعم اب ام یيانشآهدیاف

 رد ام ءارق تراهم و طلست یجيردت بسکام تيعضو
 ینآرق یئارآ سلجم

نآرق ظفحهمزال

زادنامشچ

هتشذگ رد نآرق ظفاح نویلیم کی لقادح تیبرت

لئالدرضاح لاح رد نآرق ظفاح رفن نویلیم۱۰ تیبرت

تیعمج هب تبسن نویلیم کی ددع ندوب مک

ظفح یزادنا هار یارب ییاهراک ماجنا و تامدقم ندش مهارف

ینآرق ییافوکشفده

نآرق ظفح ندوب لوا مدق هب هجوترکذت

نآرق رد ربدت هب ظفح کمکیدعب لحارم

دننک یم نییبت ار هیآ زا دارم هک یریسافت اب سنا

نآرق رمتسم توالت ابظفح یراد هگن

تلع
ندوب ظفاح نیع رد نآرق رارکت

نآرق تایآ رد قمعت و ربدت تصرف داجیا

ترورض
 ظفح Lفر تسد زا

بترم توالت کرت تروص رد

ینآرق فراعم هب انشآ رفن نویلیم۱۵ات۱۰ تيبرتهمزال

مزال یگژیو

نهذ رد ینآرق حیاصن و اه شزومآ Lشاد

ینآرق فراعم رورم

دوخ یاه لد رب ینآرق فراعم یناوخارف

نیدالوپ تلم کی داجیاهجیتن

تصرف
اه هنیمز ندوب مهارف

تلم رد نیدالوپ هدارا و مزع دوجو

 بطاخم
 لاعتم یادخ شیپ باوث و رجا ندش رت شیبرثاینآرق ییافوکش مدقم فوفص ناونع هب نآرق لها یاه ناوجصاخ

راک یتخس ندش رت شیب تروص رد

انعم


