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هيئاضق هوق  ءاقترا
الت

  يمالسا يروهمج هب هبرض يارب  نمشد يرثكادح ش

یئاضق هاگتسد یاهیجورخ هدهاشمرایعم

 هعماج یتایح زکارم هب یزادناتسد زا حلاصان دارفا تسد ندش هاتوک هجیتن

روشک رد ییاضق لدع تیافک دسافم ندش هدیچرب انعم

دنتسه نآ هتسیاش هک یزکارم رد حلاص دارفا فرگرارق

 هعماج تالکشم کا ندش فرطرب
 تیمها مالسا رظن دح رد هیئاضقهوق فرگرارق اب

 بولطم تیاهن هب ندیسر ات یدح چیه هب ندشن عناق

 هیئاضقهوق بولطمدح ندوب لوصو لباق

 روشک رد مزال دادعتسا و تیفرظ

 اهضرعت و اه یهاوخدوخ ،اهنایغط تالکشم هشیر

 طرش

 بسانم هنیمز

 ینیبشیپ

 مازلا
راکتبا و شالت اب هار ریذپانیگتسخ ندومیپ

 تیفرظ یاراد صاخشا و تاناکما یریگراکب

 عماج همانرب شاد

تامازلا

عماج همانرب نودب راک رد نوگانوگ یاهضقانت اب ندش هجاوم

 همانرب ندشیتایلمع و ققحت یاهریسم ندرکزاب
طرش

 تکرح ندوبهدنباتش

 ترورض

 ماکحا ناقتا
طرش یراگنالهس و یریگلهس زا هاگداد ماکحا ندوب رود

یقوقح و یهقف نیصصختم لباقم مکح زا عافد رد یضاق یدناوت  هناشن

یهقف و ینوناق دراوم ردً افرص نادنز  تازاجم ماجنا

نادنز تازاجم شهاک
تامازلا

نادنز تازاجم ندیسر لقادح هب

دوخ یاهراک رب یضاق تبقارم
تامازلا

 یتاغیلبت یاههاگتسد همه و هیئاضقهوق

 یمالسا تعیرش رد وا ناج فیدر رد نمؤم ضرِع فرگرارق

 اههناسر نایرج ریثأت تحت ،هیئاضق هوق فرگنرارق

 بطاخم

طرش

 تیمها هناشن

  مرج تابثا زا لبق نیمهتم زا ندروآ مسا
لباقم هطقن

 صاخشا یوربآ ظفح

 طرش
 هاگشناد و هزوح یهتسجرب یاهتیصخش زا هدافتسا

  هیئاضق هوق یتیریدم یالاب بصانم یارب یزاسرداک

 مالسا یایند یرادیب رد یمالسا یروهمجرثؤم شقنلیلد
مالسا هیاپ رب لالقتسا هب مدرم قوش و

  یاهتسه یایاضق ردلاجنج
 هدش داجیا میظع تکرح اب هلباقم

یمالسا یروهمج تفرشیپ و ءاقب ،دوجو هطساوب

فده

یمدرم هناوتشپ زا یمالسا یروهمج ندرک مورحم
 اهمیرحت

  اپورا و اکیرمآ لح لباقریغ و یساسا تالکشمعنام
 زراب قادصم ناریا داصتقا هرصاحم یارب دوخ یاهورین همه اب اکیرمآ زکر نانمشد فالخ رب ناریا بوخ تیعضو

 بوخ مدرم

دهاش یناسنا و یلام عبانم

روشک بوخ تاناکما

 یناهج یاهیراکهدب شادن

عماج همانرب نودب هیئاضقهوق یاقترا ندوبن نکمم

یزیرهمانرب و یراذگهیامرس

قیقد تروص هب ءازجا فیلکت ندش صخشم

فلتخم یاهشخب رد همانرب یریگیپ
طرش

 دشاب ندروآ مسا لثم هک یوحن هب نیمهتم یفرعم

یمالسا یروهمج یسایس و یعتجا یاهتیقفوم

تلع  ناریا روشک رد یعتجا میظع یاهتکرح

یمالسا یروهمج رد مهم یملع یاهراک

رابکتسا ییوگروز رباربرد یمالسا یروهمج تمواقم

راکهار

لباقم هطقن یلاع ناوید ای رظن دیدجت رد یودب یاههاگداد ماکحا ررکم ضقن
یضاق شاد یفاک شناد

طرش هملک قیقد یانعم هب ،تقوم یاهتشادزاب رد ندوب یتقوم ندو ظاحل

نادنز هدیدپ ندوب بولطمان  ترورض

رگید یاه تازاجم هب نادنز تازاجم لیدبت قادصم

ینادنز دوخ یارب تاعبت شاد

  ینادنز یهداوناخ یارب تاعبت شاد

بیسآ

راک طیحم یارب تاعبت شاد

بسانم هنیمز هعماج ناشوج یاهدادعتسا و هتسجرب یاهتیصخش

راکهار
 رشبقوقح یایاضق ردلاجنج

تسکش هناشن فلتخم یاهنادیم رد مدرم روشرپ روضح

نمشد یاهشالت هلباقم رد نیلوئسم یاه شالت

روشک یاههاگتسد یراکمه و داحتا
هلباقم هار دحاو ههبج رد نمشد زکر اب هلباقم یارب

بالقنا زا ندیرب لد یارب مدرم ندروآ هوتس هبفده

فده  دوخ تاناکما هب ناریا یسرتسد شهاک

لباقم هطقن رگیدکی زا هناگ هس یاوق و اهورین ییارگاو

 طرش
دروم یب یاهوگم وگب زا زیهرپ

لباقم فرط هفیظو ماجنا هب دوخ هفیظو ماجنا ندرکن طونم

 فده
 روشک لالقتسا زا عافد

بالقنا تیوه زا عافد

رگیدکی اب اوق یراکمه
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