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 تایصوصخ
مدرم

زاتمم و هتسجرب ًالماک یگنهرف یانغ و قمع
 تایصوصخ
یئایفارغج

عونتم و ینغ یعیبط عبانم ،ابیز تعیبط

سدقم عافد هصرع رد لاعف روضح

هخوچ اب یتشک شزرو رد یئاشا3 روضح

ینابزرم تریغ

قادصم

یماد و یزرواشک ناوارف دادعتسا

هتخانشان یرگشدرگ یاههبذاج

هقطنم نیا زا)مالسلا هیلع(اضرلایسومنبیلع هاگراب نارفاسم روبع

اهنادیم همه رد یگدنزرس و طاشن ،روش

فلتخم یاه تیموق هناردارب و هنانابرهم یتسیزمه

یملع ییاناوت و ناشخرد یاهدادعتسا
روشک رترب ناتسا۱۰ ءزج Nشاد رارق

اهدایپملا رد ناتسا نیا نازوما شناد ندوب نیرترب
دهاش
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یگژیو

لباقم هطقن

ناریا تلم فادها یدیلک موهفم

تورث رد تفرشیپ

ملع رد تفرشیپ

یماظن تفرشیپ
رهاظم

یونعم و یدام تفرشیپ داعبا همه هب هجوت

برغ یدام ند3 قطنم رد تفرشیپ

یروانف تفرشیپ

یدام تهج رد طقف تفرشیپ ندش هصالخ لاکشا

ملع رد تفرشیپ

قالخا رد تفرشیپ

تلادع تفرشیپ

داصتقا و یمومع هافر تفرشیپرهاظم

یللملا نیب رابتعا و تزع رد تفرشیپ

یسایس لالقتسا تفرشیپ

لاعتم یادخ هب هجوت و تیدوبع تفرشیپ

هایندل هترخا ال و هترخال هایند کرت نم انم سیل

لیلد

تیمها
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رفص۲۸ زور رد دهشم رد روشرپ روضح

دوخ یاه یگتسجرب زا فلتخم یاهناتسا مدرم عالطاحرط تلع

 یلgجا روطب ناریا تلم فادها هار هشقن ندش مولعم
ماما تانایب و مدرم یاهراعش رد فادها یگژیو

بالقنا لاس۳۳  لوط رد ناریا تلم هار هشقن لیمکت

بالقنا لوا زا ناریا تلم یاه فده میسرت

تفرشیپ موهفم رد ترخآ و ایند هب نامزمه هجوت

ادغ تو3 کناک کترخال لمعا و ادبا شیعت کناک کایندل لمعا

ایند رطاخ هب ترخآ ندرکن کرت

قادصم
هدنیآ یاه لسن یارب یزیر همانرب

۲زا۱ هحفص
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دیما و خسار مزع

یلصا ناکرا

کرحت و شالت

روشک تفرشیپ عیرست

 روشک یلعف یتالکشم ندوب لح لباق

نونکات بالقنا لوا زا ناریا تلم یدوعص تکرح
اه فعض یخرب دوجو اب

اه فعض ندرک فرطرب

ناگبخن هفیظو

یزیر همانرب

تالکشم اب ههجاوم یارب یگدامآ

تمواقم و ربص

داصتقا ینوناق یاهانبریز قادصم

... و اه هار نوچمه داصتقا ینیع یاهانبریز

تفرشیپ یانبریز نیرت مهم ،یسایس تابث

مهم قیداصم
یراکیب و لاغتشا هلئسم

 هفیظو
نالوئسم

رگیدکی اب نیلوئسم یهارمه و یلدمه ،داحتا

دندرک شاشتغا اهنآ مان هب هک یناسک زا نایرازاب تئارب زاربا

دندرک شاشتغا ناشمان هب۸۸ هنتف رد هک یناسک
دندرک یم یرازیب مالعا عقوم نgه دیاب

قادصم

عناوم

یلبنت

یگدز باتش

یمگردرس و یگمانرب یب

سای

شزرا اب یاه ییاراد زا ناریا تلم یرادروخرب

ناریا تلم رترب دادعتسا و مزع ،دیما

 نادیم رد شالترپ و هزیگنارپ ناوج لسن روضح

هلاس۲۰ زادنا مشچ نیودت

یناهج طسوتم زا روشک یساسا یعیبط عبانم ندوب رتشیب

بوخ تعیبط و یمیلقا عونت

عاجش و هدامآ نایماظن ،زوسلد نالوئسم ،بوخ مدرم

دنم هقالع و زوسلد ،لضاف تیناحور

تیعمجرپ سرادم و اه هاگشناد

قیداصم

زورما ات هدش لصاح یاه تفرشیپ

یساسا یاهانبریز  رد تفرشیپ

یمدرم تامدخ رد تفرشیپ

تایونعم رد تفرشیپ

یروانف و شناد رد تفرشیپ

قیداصم

هدرک لیصحت ناوج لسن
۷۰ههد طساوا زا لسن دیدحت تسایس همادا ندوب هابتشا یسانش بیسآ

هدنیآ رد روشک تالکشم یما3 لح ییاناوت شقن

نانمشد زا یا هعومجم هصرع رد Nشاد رارق
ادتبا نgه زا یمالسا بالقنا اب تفلاخم

یتسینویهص ثیبخ هکبش رادمدرس

همانراک

اه تمیق Nفر الاب هلئسم لوا هجرد رد

 قیداصمبالقنا لاس۳۳ لوط رد گرزب یاهرطخ زا روشک روبع

یقطنم ریغ یاه میرحت

یلیمحت گنج

روشک رساترس رد اه تیموق کیرحت
یا هتسه یژرنا هلئسم هناهب

بالقنا یادتبا زا اه میرحت دوجو هقباس

ناریا تلم لالقتسا و یزارفارس تلع

اه میرحت وغل یاعدا ندوب غورد
یا هتسه یژرنا زا رظنفرص تروص رد

رکذت

ناریا تلم اب گنج انعم

 تالکشم همه رب ناریا تلم ندمآ قئاف
یداصتقا تالکشم هژیو هب

ناریا یداصتقا تالکشم یخرب زا نانمشد یلاحشوخ زارباعنام
اه نابایخ رد دارفا یخرب روضح و

اه یریبدت یب یخرب

یسانش هظحل و یرایشوهمدرم هفیظو
رکذت

یزیر همانرب و ریبدت

یساسا نوناق رد دوخ ینوناق دودح ظفح

یریذپ تیلوئسم و یسانش تیلوئسم

دوخ ینوناق فیاظو هب لمع

یساسا نوناق رد دوخ ینوناق دودح ظفح

هقطنم خیرات ریسم رییغت دننgه ،ناهج خیرات ریسم رییغتزادنا مشچ

یناریا هیامرس و راک زا تیgح ،یلم دیلوتیلصا جالع

روشک یاه هیامرس Nخادنا راک هب جیاتن

تلم یانغتسا هیحور تیوقت

یراکیب Nفر نیب زا

سلجم ناگدنیا� و یتلود نالوئسم یلصا بطاخم

خساپ
 اکیرما و ییاپورا هدمع یاهروشک هلاس کی یریگرد

مدرم تارهاظت اب

یبرغ یاهروشک داصتقا ندوب لفق
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