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گتسجرب
اهی

اتسرهش ی
یارفسا ن

ن

دراوم تداشر و تباجن هب ندش هتخانش

یناسنا و یعیبط دادعتسا یاراد

بالقنا زا شیپ اب هسیاقم لباقریغ تفرشیپ

ناینآرق شرورپ دهم

روشک نادمشیدنا یارب ندش هاگتساخهرمث

نآرق تاسلج تکرب هب ندش نآرقلاراد دهاش

تامازلا

ناناوج طاشن و روش ظفح

ردخم داوم اب هزرابم یارب ناناوج طاشن هیحور زا هدافتسا

 یدوبان ای فیعضت یارب نوگانوگ طیارش هب ندادن هزاجا
یناگمه طاشن و روش

  نادیهش و نارادرس مان نتشادهگن هدنز و تشادگرزب

طرش

راکهار

طبریذ یاههاگتسد و یتلود نیلوئسم

 لوا هجرد رد مدرم و ناناوج دوخ
لوئسم

اشن و روش
مومع ط

ی

خیرات لوط رد یسایس و یگنهرف ،یملع ناگرزب هاگتساخ

نآ ندوب ریسم نیع رد تفرشیپ ندوب فده یگژیو

یبرغ رصنع ندوب ورشیپ یاقلا

دوخ هدنیآ و تلم هب نامدوخ ریقحت رظن

ایند یملع نابز ناونع هب یسراف تایبدا ندش حرطم

دوخ خیرات رد یزاسندمت و گنهرف رد ناریا تلم ندوب ورشیپ

تفرشیپ یارب یزیر همانرب

عنام

دهاش

صخاش

طرش

فده ایند رد نوگانوگ تاهج رد ناریا تلم ندش وگلا

صخاش

یلم سفن هب دامتعا و تزع

 تلادع هب ندیسر

یبایزرا یلم تزع صخاش رد ناریا دایز تفرشیپ

یللملا نیب تسایس هصرع رد یلم سفن هب دامتعا

 یناهج یایاضق اب ههجاوم رد نالوئسم لماک سفن هب دامتعا

یمالسا فراعم و ماکحا و مالسا اب ناریا تلم ییانشآ

دهاش

قادصم

ءاشنم

توغاط نارود هب تبسن تلادع رد ناریا تفرشیپ

نودب یملع یاهتفرشیپ یدمآراکان قادصم یتاقبط فاکش شیازفا دوجو اب برغ یحطس یاهتفرشیپتیمها

بالقنا زا لبق هب تبسن یمومع عبانم رتبسانم عیزوت

روشک رد ملع بسانم عیزوت
تفرشیپدراوم

گرزب عناوم اب ییایور هصرع رد ناریا تلم ییاناوت  تردق ساسحا بسانمهنیمز
نمشد فرط زا یلیمحت عناوم

یعیبط عناوم
عناوم عاونا

اههدارا گنج و ییایور هصرع

مدرم تریصب و هدارا و میمصت

یگژیو

نالوئسم هملک داحتا و تلم تدحوهلباقمهار

فلتخم یاههاگتسد یراکمه

تامازلا

نمشد رکم زا ندرکن تلفغ و ندشن رورغم

روشک هدنیآ هب تبسن تیلوئسم ساسحا

نمشد نتسنادن فیعض همزال

یگنهرف و یداصتقا ،یماظن فلتخم یاههار زا نمشد دورولیلد

هتشذگ تاباختنا رد نیارفسا مدرم یالاب تکراشم زرابقادصم

فرشیپ
قوت ت

لم ریذپان ف
ریا ت

یبایزرا ن

 الاک دیرخ رد یجراخ یاهمسا یریگهلابندتفآ

ینارگ و مروت شهاک رد لخاد دیلوت قنور شقن

یصخش یاهسوه ءاشنم

یلصا و یمومع راک کی هب هبرضدمایپ

تیمهاتلع
یراکیب شهاک رد لخاد دیلوت قنور شقن

 یهاگشناد زکارم دوجو ندوب روصت لباق ریغ
بالقنا زا شیپ نیارفسا رد

نیارفسا زورما تعنص و یرادماد ،یزرواشک  تفرشیپ
قادصم

یلامش ناسارخ هقطنم مدرم زراب قادصم

اههنیمز همه رد تفرشیپ یارب یلصا هنیمز تیمها

تلم کی یگداتفابقع لماع نیرتگرزب ،یدومخ لباقم هطقن

مالسا بولطم هب تبسن هدش ققحم تفرشیپ ندوب مک 

 تفرشیپ یارب یدح چیه هب ناگبخن و ناناوج ندشن عناق

روشک تیریدم هب تبسن هفیظو ساسحا و تکراشم هیحور 

یلخاد یالاک فرصم هیحور نتشاد

اهروشک ریاس اب هسیاقم رد ناریا تفرشیپ
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