
رازگرکش
ازوسلد ی

 ن
ادخ زا روشک

لاعتم ی

5زا 1

لیلد

تکرح فده ندرکن شومارف

ترورض

روشک رد هسلج رد رضاح ناناوج لاثما دوجو

همزال

 تازایتما
ناناوج

 تلع
نامز لوط رد هبخن هب رترب یاهدادعتسا نیمه لیدبتتیمها

لیلد

رترب یاهدادعتسا ییاسانش

هاگشناد یا هتشر نیب یاه هتشر اب تهباشم

همه اب ندوب طبترم

همزال

ندش هبخن تمس هب رترب دادعتسا ریس

تاعوضوم

همزال

تیمها

یگدنزرس و توارط

ندش هبخن زا دعب هبخن راک همادا

ناگبخن یلم دنس نیودت
هبخن هب ندش لیدبت و یهدرمث هطقن هب رترب دادعتسا ندیسر

یربهر یارب بلطم نیا ندوب هزات

نامیا

 دادعتسا 

ندوب راک هب هدامآ

م
لاط

ایب ب
سوت هدش ن

ایوجشناد ط
ن

نونک ات بوخ یاهراک ماجنا تیعضو

یرتکد و دشرا یسانشراک یلیمکت تالیصحت عطاقم هب ندیسر  قادصم

روهمج سیئر یملع تنواعم هب فلتخم یاه هاگتسد کمک

 یدربراک مولع یلصا هشیر ،هیاپ مولع

شناد حور ،یناسنا مولع

یگنهرف یاه هدازاقآ و تیفارشا هلأسم

ناگبخن اب طبترم لیاسم

ناریا تلم تکرح هلمج زا تکرح ره رد بیسآ دوجو

راک یتسرد و هار تحص رد ندشن ددرم

هدمآ شیپ تالاکشا زا ندشن شحوتم

اهروحم

ترورض

ایب
الاکشا ن

اداقتنا و ت
ت

بطاخم

یگژیو

هفیظو

نومضم

قادصم

نیلوئسم

روهمج سیئر یملع تنواعم

ناگبخن یلم داینب

اه ندنام بقع

اه شزغل

اه ندش هتسخ

تلم کی تفرشیپ یارب ناناوج نیمه ندوب یفاک

هنومن

یگژیو

یتایلمع و ییارجا هلحرم هب ندناسر و رتعیرس لیمکت
 یربهر هب قیداصم رکذ و شرازگ ساکعنا

یگنهرف تیفارشا دروم رد

یگنهرف تیفارشا هلأسم دوجو تروص رد ندوب دب

ناگبخن یلم دنس نادقف زا هسلج رد هدش حرطم تالکشم ندش یشان

رثا

دارفا نیا شنیزگ یور یراذگ ریثأت

دارفا نیا داوس ندش رتشیب

همزال

یربهر عضوم

اه هدازاقآ نداد زپ ندش لیدبت
یتیبرت دنیآرف کی هب هاگشناد ای ناتسریبد رد 

یگنهرف تیفارشا زا یریگولج

ناناوج راکفا و اه هدیا حرط
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همزال

تیمها

هرمث
 ریاس و روهمج سیئر ندرک رکف

هدش داجیا یاضف رد تلود یاه شخب

قادصم

 ندوب هدنربشیپ و هدنزاس ،تبثم

یگنهرف بالقنا یلاع یاروش رد ناناوج یارب لاجم داجیا

ناناوج بوخ یاهراک

راثآ

همه مشچ شیپ رد دیدج قفا ندش زاب

راکهار

هجیتن

یدربراک مولع یارب ندوب أشنم و ندوب دیما هیام ،هناوتشپتیمها

یلمع ای یرکف یانبم کی هب دقتعم یاضف کی داجیا

نوگانوگ لیاسم رد ناناوج رکفت

اج نآ رد ندش ییارجا و یتایلمع و یئارجا هاگتسد هب لاقتنا

ناناوج نتفرگ رارق رثا أشنم و ندش حرطم یارب لاجم داجیا

هعماج تکرح هب یناسنا مولع یهدتهج

شناد فده یتسیچ نییعت

 یدربراک مولع رد هیاپ مولع ندوب هناوتشپ ندوب هیبش
هنازور یاه جرخ رد یکناب ریاخذ ندوب هناوتشپ هب

م
لاط

ایب ب
سوت هدش ن

ایوجشناد ط
ن

ناناوج روضح تلع هب اه هاگتسد یخرب ندش دمآراکان تیمها تلع

مهم هتکن یشیدنا دازآ یاه یسرک یزادناهار رب یربهر هرابدص دیکأت

یدربهار یاهتسشن رد ناناوج یارب لاجم داجیا

یدربراک مولع یلصا هشیر ،هیاپ مولع

شناد حور ،یناسنا مولع

یضرف یاه هدازاقآ و تیفارشا هلأسم

ناگبخن اب طبترم لیاسم

اهروحم

تیمها تلع

انعم

لاثم

اه شنیب و ینیبناهجینابم

 یزاسرهش و یسدنهم

اههویش

ندرک رکف

راکفا و اه هدیا نیا یارب یزاسنامتفگ یاضف داجیا

عیانص

فلتخم بصانم رد ناناوج روضح ریثأت ندوب توافتم هب هجوت

راکهار

نتشون

ییوجشناد ینورد عماجم رد نداد ساکعنا

قادصم
یدربراک مولع 

نامرد و تمالس ،یکشزپ

هعماج کی رترب تاکرحت و اه شناد همه ندوب دبلاک
اه نیا یارب یناسنا مولع ندوب حور و 

ناوج یاه یضاق دورو اب اضق هاگتسد ندش دمآراکانناناوج راکفا و اه هدیا حرط قادصم

طرش

زراب قادصم

یشیدنادازآ یاهیسرک یزادنا هار

ییوجشناد تارکفت ندش ینوناق و یتایلمع زا ندشن سویأم

 دوجو اب یعطق نامتفگ کی هب ملع دیلوت هلأسم ندش لیدبت
دوخ صاخ عطقم رد ملع دیلوت تفرشیپ مدع زا نایوجشناد یدنم هلگدهاش لوا یاهزور رد اهشوگ هب ندمآ نیگنس

تیمها تلع
ندش انب تروص رد هعماج تاکرحت همه ندش فرحنم

طلغ یاهتهج رد برغ شناد زا هدافتسادهاش طلغ یاهینیبناهج رب یناسنا مولع 

یخیرات ریظن یب هدیدپ کی

برغ زورما یاه تیلاعف

اهتلم تورث ندیشک الاب و ملظ هار رد برغ شناد زا هدافتسا

یریگهدرب و یرادهدرب و رامعتسا هار رد برغ شناد زا هدافتسا

 ندوبن کچوک و یخوش
 یگژیو

برغ شناد

قیداصم
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دنمزاین
ادنمشناد هب روشک ی

مؤم ن
شاع و ن

روشک ق

اه ناسنا تعیبط راهم رد ینید داقتعا و نامیا شقن

قادصم

 نآ سیسأت رد نامیا شقن دوجو اب هیوفص هسلس لالحمضا

یولهپ هسلس لالحمضا

هیراجاق هلسلس لالحمضا

ناگبخن یونعم یاه یگتسبلد شقن
نانمشد موجه ربارب رد تلم زا عافد تردق داجیا رد  لیالد

موجه عاونا
یقالخا موجه

روشک دشر و تفرشیپ یارب ورین داجیا رد نامیا شقن
تیمورحم طیارش رد تفرشیپ یتاذ شزرا و هبتر ندوب رتالاب تیمها

یگنهرف ریقحت و موجه

یتینما و یماظن ،یدام ،یرهاظ موجه

یرازفا مرن موجه

میرحت و راشف طیارش تحت روشک یملع یاهتفرشیپدهاش

ترورض

تسا ندروآ رد لوپ رازبا وا شناد هک یدنمشناد یناوتان

ایند ندوب هضراعم و هزرابم هصرع

یبرغ دیتاسا و اههاگشناد زا هدافتسا نودب مولع زا یرایسب تفرشیپ تیمها تلع

اه ناسنا تعیبطلیلد

هنومن

ناسنا رثات و خیرات رد هدش حرطم یاهتواسق دیوم
یدامتم نایلاس تشذگ دوجو اب اه تواسق نیا زا 

برغ و اکیرمآ یاهتیانجقادصم

نیملسم طسوت تاماش حتف زا سپ اهتیلقا قوقح تیاعرقادصم

ریخا یاه ههد رد یگنهرف موجه ندش بابیگژیو

بولغم تلم تاراختفا و رورغ ،تیثیح ندرک دوبان

 بولغم تلم قالخا و گنهرف ،نید ندرک وحم

یگتسبلد نیمه نادقف لیلد هب یهاشداپ یاه هلسلس تسکشدهاش

5 زا 3

ناگبخن قادصم
یسایس ناگبخن

یملع ناگبخن

 

دهاش

ینید راهم نیمه دوجو لیلد هب نیملسم طسوت  اه تیلقا قوقح تیاعر

 رد زوریپ یاه تلود یخرب یهدش حرطم یاه تواسق
ینید نامیا دوبن لیلدب خیرات لوط

یگژیو
 هزرابم نیا ندوب یگشیمه

یگژیو فیعض درف رب یوق درف محرت نودب یزادناهجنپ

تاماش رد دوهی تیلقا قوقح تیاعر  دهاش

 نایحیسم تواسق و یزیرنوخ
راهم نیا دوبن لیلد هب سدقملا تیب رد

لباقمهطقن

یراکادف ناوت داجیایگتسبلد هرمث

 

یراکادف رانک رد ناگبخن یدام یاهتشاد مشچ ندوب هتفریذپ هتکن

یساسا یاههغدغد زا تلفغ و نارادمتسایس ندوب دوخ رکف هب تلع

 اهتفرشیپ نیا هب ام ندوبن عناقهتکن

یرایرهش دیهشیملع هتسجرب یاهتیصخش روهظهرمث قادصم
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  هضراعم نیا هزورما ندش رتشیب 

فده

قادصمدوخ تیوه و روشک هب یگتسبلد نودب تفرشیپ داجیا ناوت مدع
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ابترا
عنص ط

هاگشناد و ت

اه تیفرظ

 یروآون و یملع تفرشیپ هب عبانص یدنمزاین
رازاب یاه تباقر زا ندنامن بقع یارب ترورض

اه هاگشناد هب یهدتهج

راثآ
اه هاگشناد رد رتشیب طاشن و روش داجیا

 اه هاگشناد رانک رد ییاه هدکشهوژپ داجیا
عیانص رایتخا رد اه نآ زا یشخب نداد رارق و راکهار

تفرشیپ و یروآون هدامآ یاههنیمز
ناریا یاههدکشهوژپ و اههاگشناد رد 

اه هاگشناد یارب ییازدمآرد

 هیکت لیلد هب تعنص تفرشیپ
یروانف و ملع دیلوت و ون رکف و هاگن هب

ثحبهقباس
نونکا هک شیپ لاس هدزناش هدزناپ

تسا هدمآ رد جیار رکف کی تروص هب 

رثا

طرش

اه هاگشهوژپ نیا رد عیانص زاین زا یشخب ندش فرطرب

یتلود شخب رد هاگشناد و تعنص طابترا یگنهامه ندش رسیم

یزیرهمانرب

راذگ هیامرس
ملع رد ی

اه یراذگهیامرس ندش رتشیب

همزال

یتلود نیلوئسم طسوت صوصخب تیریدم ءاقترا

قیداصم

روشک یملع هعومجم و اه هاگشناد رد یتیریدم یاقترا

یروآون و ملع دیلوت رد یراذگهیامرس ندرکن اهر نیلوئسم هفیظو

تیریدم یاقترا مدع تروص رد یلام عبانم نتفر ردهترورض

روهمج سیئر یملع تنواعم رد یتیریدم یاقترا

ملع دیلوت هب دورو یارب ینونک یاهیراذگهیامرس ندوب مکترورض

هاگشناد و ملع هلأسم اب طبترم و یتلود زکارم یتیریدم یاقترا

 تلم و روشک یارب یروآون و ملع دیلوت رد یراذگهیامرس فعاضم دوسلیلد

تبسن ملع رد ناریا یراذگهیامرس ندوب رتمک دهاش
تعنص و ملع ملاع هب ناشدورو یادتبا رد ییاپورا یاهروشک یخرب هب 

تلم هب تزع ندنادرگزاب

فده

 یملع ریاخذ و یخیرات ،یملع هقباس عوقو دهاش
یطسو نورق اب نامزمه ناریا یرکف و

دارفا یخرب فعض رطاخ هب تلم یگدنامبقع و تلم تزع ندش لامیاپترورض

برغ یاهدرواتسد زا نامدوخ ندرکن مورحممازلا

اهانیس نبایمالسا بالقنا عوقو اب دوخ هب هجوت داجیاهاگتساخ

قادصم
اهایرکز نب دمحم

اه یباراف

اهریصن هجاوخ

 یزیتس هناگیب نیع رد یمئاد ندنامن درگاش
طرش

 هناصلخم تمه و شالت

 ملع هلق هب ندیسر

نارادمتسایس طسوت ناریا تلم ریقحت دهاش
»دزاسب گنهلول دناوتیمن یناریا« هلمج اب 

 ناریا تلم دزن نارگید یملع یدرگاشصخاش

 ناریا تلم تیفرظ و دادعتسابسانمهنیمز

دنمزاین
ادنمشناد هب روشک ی

 ن
مؤم

شاع و ن
روشک ق

لیالد
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اه هلاقم دیلوت
ملع ی

 اه هلاقم تیفیک شیازفای

تامازلا

فدهروشک زاین اب قبطنم اههلاقم ندش هتشون

راک رازاب رد یراذگریثأت

مدرم یعقاو یگدنز رد یراذگریثأت

5 زا 5

یفیک و یمک ظاحل هب بوخ تفرشیپ یاراد تیعضو

 تیمها دهاشهلاقم دیلوت ندوبن فده مهم رکذت

ناگبخن طسوت هدش حرطم ثحابم رد ندش رارکت

 یلبق تانایب رد یربهر طسوت هرابدنچ حرط

یامح
حم زا ت

الوص
لخاد ت

رط زا ی
لود ف

ت

یلخاد تالوصحم فرصم رب یتلود یاه هاگتسد مزع و مزج

تلود طسوت یلخاد هباشم تالوصحم تادراو ندش عونممهوحن

فلتخم یاه شخب رد یفیک و بوخ تالوصحم دوجو

تلع

یلخاد یاه هاگتسد طسوت روشک تالوصحم یهدمع فرصم

یلخاد تادیلوت زا اه کناب و اه هاگتسد فیعض تیامح اب تلود هلباقم

یلخاد ناگدننکدیلوت اب یتلود یاه هاگتسد یباسحدب زا یریگولج

همزال

دهاش

رثا

ترورض

ترورض

همزال

روهمج سیئر میقتسم روتسد

لبق رد حرط نیا ماجنا ندوب قفوم

یتلود روتسد

لخاد یالاک تیفیک نتفر الاب

یلخاد یاه هدننک دیلوت یخرب یگتسکشرو

 یاه هدننکدیلوت بلط تخادرپ ندادشک
یجراخ رگتعنص هب یدقن تخادرپلباقم هطقنیتلود یاه هاگتسد طسوت یلخاد
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