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عىنتم و ینؾ یػیتط ؼةانم ،اتیص تػیتط

 تایـىفخ
یمدشم

 اذخ هاس سد ذیهؼ ۲۷۷۲ میذلت
ذهاؼ

یماد و یصسواؽک ناواشف داذػتظا

صاتناح ۶۰۰۰ صا ؾیة میذلت

 تایـىفخ
یئایفاشؿح

صاتمم و هتعحشة ًالماک یگنهشف یانؾ و ممغ

 هتعحشة سادرس ۵۰ ندىة یلامؼ ناظاشخ هطخ صا
همئالاداىح پیت و ناظاشخ هة طىةشم یاهشکؽل شفـ ۲۸ صوس سد ذهؽم سد سىؼشپ سىضح

طذلم عافد هـشغ سد لاػف سىضح

هخىچ اة یتؽک ػصسو سد یئاؼامت سىضح قاذفم

هتخانؼان یشگؼدشگ یاههةراح

 قاتؽم شفاعم اهنىیلیم هنایلاظ سىتغ
هلطنم نیا صا )مالعلا هیلغ(اضشلایظىمنةیلغ هاگساة

اهناذیم همه سد یساکهةهدامآ و یگذنصرس ،طاؽن ،سىؼ

یملغ ییاناىت و ناؽخسد یاهداذػتظا

فلتخم یاهتیمىك هناسداشة و هناناةشهم یتعیضمه

سىؽک شتشة ناتظا ۱۰ ءضح نتؼاد ساشك

اهدایپملا سد ناتظا نیا ناصىمآؾناد ندىة نیشتشة 
ذهاؼ

فرشیپ
یرعت اب ت

سا ف
نال

ی

یگژیو

لةالم هطلن

 ناشیا تلم فاذها یذیلک مىهفم و هاس هؽلن

توشث سد تفرشیپ

ملغ سد تفرشیپ

یماظن تفرشیپ
شهاظم

یىنػم و یدام تفرشیپ داػةا همه هة هحىت

بشؾ یدام نذمت مطنم سد تفرشیپ

یسوانف تفرشیپ

یدام تهح سد نآ ندشکهاـلخ و تفرشیپ هة یذػةکت هاگن لاکؼا

ملغ سد تفرشیپ

قالخا سد تفرشیپ

تلاذغ سد تفرشیپ

دافتكا و یمىمغ هافس سد تفرشیپشهاظم

یللملا نیة ساتتغا و تضغ سد تفرشیپ

لاػتم یاذخ هة هحىت و تیدىتغ سد تفرشیپ

یظایظ لاللتظا سد تفرشیپ

تیمها

یناةصشم تشیؾ

حشط تلغ
 دىخ یاهیگتعحشة صا سىؽک نىگانىگ مطانم مدشم عالطا

نآ هة ساختفا و

 باللنا لوا صا ناشیا تلم یاه فذه میظشت

یلامحا سىطة ناشیا تلم فاذها هاس هؽلن نذؼ مىلػم
 ماما تانایة و مدشم یاهساػؼ سد 

 یگژیو
فاذها

باللنا لاظ ۳۳ لىط سد ناشیا تلم هاس هؽلن لیمکت و نیوذت

 تفرشیپ مىهفم سد تشخآ و ایند هة نامضمه هحىت
ایند شطاخ هة تشخآ ندشکن کشت

هذنیآ یاهلعن یاشة یضیسهمانشة
قاذفم

 ندىتن ضئاح شة ینتم مالظا یاههصىمآ
یشگید شطاخة تشخآ ای ایند کشت لیلد

ً اَذَةأ ُؾیَِػت َکََّنأَک َکَاْینُِذل ْلَمْغا
اذَؾ ُتُىمَت َکََّنأَک َِکتَشِخآِل ْلَمْغا َو

قاذفم
ُهَاْینُِذل َُهتَشِخآ اَل َو ِِهتَشِخآِل ُهَاْینُد َنََشت ْنَم اَّنِم َغَْیل

۳ زا ۱ هفیظو
هلحشم هة هلحشم ندشک ذـسناگتخن

تىك و فػض طالن ،اهذیذهت ،اهتـشف یئاظانؼ انػم

 و اهتـشف صا یذنمهشهة یاشة یضیسهمانشة
اهذیذهت شطخ صا یشیگىلح

مدشم هة یؽخة یهاگآ
فذه

هتیط تایح ملحت و اههلك هة نتفس یاشة مصال طرش
یساکهةهدامآ و یگذنصرس ،طاؽن شة هوالغ تیمها

ناواشف ناشگساثیا و ناگذنمصس ،ناگداصآ

ام باللنا یئاهن فذه تیمها
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دساىم

ذیما و خظاس مضغ

 گشة و صاظ
یلـا

کشحت و ػالت ،ساک

سىؽک تفرشیپ ؼیرست

 مؾشیلغ نىنکات باللنا لوا صا ناشیا تلم یدىػـ تکشح و تفرشیپ
اهیتظاک و اهفػض یخشة دىحو

اهفػض ندشک فشطشة

یضیس همانشةناگتخن هفیظو

تالکؽم اة ههحاىم یاشة یگدامآ و یسایؼىه

 تموالم و ربـ

یذیماان و طأی

اهثیظآ

یلتنت

یمگسدرس و یگمانشة یة

یگدص باتؼ

اذتةا نامه صا یمالظا باللنا اة تفلاخم
نانمؼد صا یاهغىمخم اة یئوسایوس هـشغ سد نتؼادساشك

یتعینىیهـ ثیتخ ِکانشطخ هکتؼ هکتؼ نیا صا اکیشمآ تلود ؿىفخة ،یةشؾ یاه تلود یخشة ندىة شثأتمهتکنساذمدرس

هلةاظ

ػصسا اة یاهییاساد صا ناشیا تلم یسادسىخشة

 ناشیا تلم شتشة داذػتظا و مضغ ،ذیما

  اهناذیم همه سد ػالتشپ و هضیگناشپ ناىح لعن

هلاظ ۲۰ صاذنامؽچ نیوذت

میاذفم

 یناهح طظىتم صا سىؽک یظاظا و یػیتط ؼةانم ندىة رتؽیة

 بىخ تػیتط و یمیلكا عىنت

 عاخؼ و هدامآ نایماظن ،صىعلد نالىئعم ،بىخ مدشم

 ذنمهكالغ و صىعلد ،لضاف تیناحوس

 تیػمحشپ طساذم و اههاگؽناد

یسوانف ناذیم  اهناذیم قاذفم

 ملغ ناذیم

یغامتحا نىگانىگ یاه ناذیم

 ؼةانم صا یضػة سد سىؽک نتؼاد ساشك لوا هتتس سد
صاگ و تفن یژشنا ذننام

 ذهاؼ

 ایند سد ام یلـا ؼةانم ندىة مذـ کی صا ؾیة
 تیػمح و سىؽک تػـو سد تتعن نیا دىحو مؾس یلغ

 اهینمؼد همه مؾسیلغ صوشما ات هذؼ لـاح یاهتفرشیپ

یظاظا یاهانةشیص سد تفرشیپ

 یمدشم تامذخ سد تفرشیپ

میاذفم تایىنػم سد تفرشیپ

یسوانف و ؾناد سد تفرشیپ

 هدشک لیفحت ناىح لعن

قاذفم دافتكا ینىناك یاهانةشیص

سىؽک یظایظ تاتث

دافتكا یلمغ و ینیغ یاهانةشیص

هذنیآ سد تالکؽم یمامت لمح ییاناىت

۷۰ ههد طظاوا صا لعن ذیذحت تظایظ همادا ندىة هاتتؼا یظانؼ ثیظآ

ؾلن

 تفرشیپ یانةشیص نیشتمهم تیمها

 یتاتثیة داخیا سد یحانح و یطخ یاهیشیگسد و تاغصانم ندىة شثایة
 ذهاؼ

 نىگانىگ یاهتلود نذماساک یوس مؾسیلغ سىؽک تاتث ساشمتظا
یظایظ مئالظ و اهشظن فالتخا دىحو و

۴۴ لـا یاهتظایظقاذفم

یسىنربیف ذننام یطاتتسا یاهانةشیص قاذفم

 للن و لمح و یتالـاىم یاهانةشیص
یئاىه و یلیس طىطخ ،اههاشگسضة ذننام

 اهذظ و اههاگوشین

لعن ذیذحت هاتتؼا سد سىؽک نیلىئعم ندىة هیمهظ یشیگهخیتن

 سىؽک نذؼشیپ مواذتهخیتن

لعن ؾیاضفا و لثم ذیلىت ؾیاضفا مدشمهفیظو

سىؽک یلػف تالکؽم ندىة لح لةاك

 تفرشیپ یاشة یظاظا لکؽم دىتن
یشیگهخیتن

یساکیة و لاؿتؼا هلئعم
 مهم میدافم

 اهتمیك نتفس الاة هلئعم لوا هحسد سد

 گسضة یاهشطخ و تالکؽم همه صا سىؽک سىتغ
 باللنا لاظ ۳۳ لىط سد

۳ زا ۲
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یظانؼهظحل و یسایؼىه  مدشمهفیظو

 گسضة یاهشطخ و تالکؽم همه صا سىؽک سىتغ
 باللنا لاظ ۳۳ لىط سد

 سىؽک رساترس سد اهتیمىك کیشحت
باللنا یصوشیپ یاههام نیلوا سد

 یلیمحت گنح

یلطنم شیؾ یاهمیشحت

میدافم
 باللنا یاذتةا صا اهمیشحت دىحو

انػم

یا هتعه یژشنا هلئعم

 ناشیا تلم اة گنح

نآشك و مالظا تکشة هة ناشیا تلم لاللتظا هیحوس و یصاشفارس

 تسىـ سد اهمیشحت ىؿل یاغدا ندىة ؽوسد
یاهتعه یژشنا صا ندشک شظنفرص

  یشیگهخیتن
 یاهتعه یژشنا هلئعم هة اهمیشحت ندشک طتتشم ندىة ؽوسد

 یشیگهخیتن یدافتكا یلػف تالکؽم همه شة ناشیا تلم نذمآ مئاف

شگیذکی اة نیلىئعم یناةضمه و یهاشمه ،یلذمه ،داحتا

نالىئعمهفیظو

یضیسهمانشة و شیةذت

یظاظا ینىناك سد دىخ ینىناك دوذح ظفح

یشیزپتیلىئعم و یظانؼتیلىئعم

 دىخ ینىناك فیاظو هة لمغ

ػاؽتؾا و ناشیا یدافتكا تالکؽم یخشة صا یلاحؼىخ صاشةا
اهناةایخ سد داشفا یخشة ینیشفآ

 اهیشیةذتیة یخشة ؼنام

 نمؼدؼضىم

یناشیا هیامرس و ساک صا تیامح ،یلم ذیلىت یلـا جالغ

غلخم ناگذنیامن و یتلود نالىئعمیلـا ثطاخم

 سىؽک یاههیامرس نداتفا ساک هة

 یناشگ نتفس نیة صاهشمث

 تلم یانؿتظا هیحوس تیىلت

 هلطنم خیسات شیعم لىحت و شییؿت
 ناشیا تلم مؽچ سد اهیئاپوسا نذؼ سىفنم

 هلطنم یایاضك سد اهتعینىیهـ و اکیشمآ اة یهاشمه تسىـ سد

 هلطنم تاكافتا ندىة یتعینىیهـ میژس و اکیشمآ ،بشؾ نایص هةیةایصسا

 ناشیا تلم تکشح شیعم سد ناهح خیسات لىحت ییاناىت دىحو
شکزت هخیتن

یشیگهخیتن

ربمؿیپ هة تناها و مالظا اة نانمؼد ندىة ذة هخیتن

ق
واض

قاو ت
بسن هنانیب ع

کرح هب ت
لن ت

اریا ت
وس هب ن

ادوا ی
ف

دراوم

 یخشة دىحو مؾشیلغ صوشما ات باللنا لوا صا ناشیا تلم یدىػـ تکشح
اهفػض

نانمؼد صا یاهغىمخم هـشغ سد نتؼادساشك

ػصسا اة یاهییاساد صا ناشیا تلم یسادسىخشة

 اهینمؼد همه مؾسیلغ صوشما ات هذؼ لـاح یاهتفرشیپ

۳ زا ۳

تلغ

هلةاظ

هناهة

ایظآ بشؾ و الیشفآ لامؼ طاعح هلطنم سد مهم تاكافتا ذهاؼ

لاؿتؼا

ذیلىت ؾیاضفا

 درونجب مدرن گرزب عاهتجا رد  بالقنا مظعن ربور تانایب
19/07/1391


	13910719.vsd
	Page-1
	Page-2
	Page-3


