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 نایجیسب طسوت یگدنز تاقلعت زا �شذگ و فده هب ندیشیدنا
لیلد

سدقم عافد نارود رد اروشاع تاکرب همادا هدهاشم

مالسا نید رد فارحنا زا البرک هثداح یریگولجام هفیظو لیلد مالسا تما تیاده مچرپ ناونع هب البرک هثداح هب زومآتربع هاگن

سدقم عافد رد صولخ یالاب رایع هصخاش

سدقم عافد هب تبسن بالقنا زورما یاه نادیم رتشیب یاه  یگدیچیپتیمها

 یجیسب هیحور رد صالخا رایع نیمضت و نیمأت

 تامازلا

جیسب هندب قمع و تیفیک هب هجوت

 تافآ زا زیهرپ

 لوا هجرد رد دوخ زا تبقارم
طرش

 جیسب هعومجم زا تبقارم

یونعم ظفح و سفن اب هلباقم ندوب تخس

یسانشبیسآ

ناسنا صالخا یریگهزادنا یارب نارگید و دوخ هابتشا

 نیحلاص حرط ناریدم حطس رد صالخا رایع �فر الابراکهار

یشخب قمع اب یفیک حطس
حوطس

یضرع و یحطس شرتسگ اب یمک حطس

 یشخب قمع یارب نیحلاص هعومجم لیکشتقادصم
یجیسب ناناوج هیحور و رکف هب

 مهف رد یرگنیحطسیرگنیحطس یاه بیسآترورض

انبم و قطنم شنیزگ رد یرگنیحطس

 دراوم

 تاداقتعا رد یرگنیحطس

رورغ تفآ

رهاظت تفآ

یراکایر تفآ

 قیداصم

 ندوب رکاش و اهتیقفوم �سناد ادخ زا

طرش

 اهتیقفوم و تbعن دیازت بلط

 ادخ هب لکوت

 ندشن یدایز سفنب دbتعا راچد

تیمها

بالقنا یارب مکحتسم یا هیاپ ،جیسب

 یروآ نف و هبرجت ،ملع

اههصرع

تیونعم

یعbتجا تامدخ

یزادرپ هیرظن

لیصحت

 تیبرت
ینیبشیپ هدنیآ رد یماظن عافد عوقو تروص رد یریذپانتسکش و یروالد

 ایند رد جیسب یوگلا تیبثت و ندنام هدنز

اروشاع هثداح تمظع یخیرات هشیر

نونکا مه و گنج زا سپ و شیپ رد دایز رایسب تاکربیخیرات هشیر

یعbتجا نوگانوگ یاه هنیمز رد جیسب ندوب لاعف دهاش

هرf جیسب قفوم هبرجت زا اهروشک ریاس یرادربوگلا
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 داعبا
یسررب لباق

یتسینویهص میژر نیلوئسم روآیتفگش تیعبس

یمالسا یروهمج و مالسا اب ینمشد نینچ لباقت هب هجوت هجیتن

یماظنریغ مدرم هب یتسینویهص میژر هنایشحو هلمح دهاش

وا میظع تکرح رد هزات حور داجیا و مالسا یایند نادجو یرادیب موزلیریگهجیتن

 رابکتسا یایند رد تیونعم و قالخا هب شیارگ ِنزو ندش صخشم

رشب قوقح زا ندز مد اب رابکتسا فعاضم تحاقو

 نانbلسم نیب رد هسنارف و سیلگنا ،اکیرمآ یاهراتشک ندشن شومارف

یریگهجیتن

 یتسینویهص میژر تیوقت و قیوشت ،تیbح
وا یرادزاب یارب شالت یاجب قادصم

یرابکتسا ماظن نارادمدرس هناحیقو دروخرب

یمالسا و یبرع یاهروشک بسانمان شنکاو

یظفل افرص تیbح و فرح هب یخرب یافتکا
لیلد

مالسا یایند تیاده نایعدم یخرب طسوت هزغ هب هلمح ندرکن موکحم

ناربج هار
 هزغ مدرم هب کمک یارب یبرع و یمالسا یاهروشک داحتا

سیلگنا و اکیرمآ هب یگتسباو  تلع

 هزغ مدرم تزع

 حلسم یهدیچیپ ِگرزب هعومجم رب کچوک یاهعومجم ندمآ قئاف

سبشتآ  یارب نمشد یگچاپتسد

fهر

  مالسا یایند هب نانمشد لباقم رد تردق اب عافد و یگداتسیا مایپ

 مالسا یایند رد یونعم یاهتردق داجیا ترورضسرد

مالسا یایند رد یدام یاهتردق داجیا ترورض

شنمدد نمشد لباقم رد هزغ مدرم یگداتسیا

 نbیا تردق

 هدارا و مزع
قادصم

یروآنف و هبرجت

یگدنز تازیهجت تخاس
قادصم
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 ناهج نیملسم ماs نیب
 حوطس

نbلسم یاهروشک لخاد رد

تدحو رصنع تمظع تیمها

یسایس یاهحانج

 نیلوئسم

ربنم نابحاص

 نیبطاخم

یتنرتنیا یاههاگیاپ

ییارجا ریغ و ییارجا یاهوگدنلب

قادصم

 اههمانزور

 اههقیلس فالتخا دوجو اب ناریا روشک یگچراپکییبایزرا

 تلم ندشن هیزجت

 نانمشد مشچ رد ناریا تلم ندوب ردتقم

 تدحو هب یربهر شرافس هب نیلوئسم بواجت

 دهاش

طرش  تدحو ظفح رب ینونک طئارش رد نیلوئسم تقد

ییوگباوج یارب نیلوئسم سفن هب دbتعا و یگدامآ مالعا
تبثم  داعبا

uروشک لئاسم هب تبسن  سلجم تیلوئسم ساسحا شیا

شمارآ هب روشک زورما زاین

تهج یتاغیلبت یاههاگتسد هب ندادن هناهب
 روشک یاضف ندادرارق ریثأت تحت

  تسا نمشد تساوخ نbه یروهمج سیئر زا لاؤس یارجام همادایسانشبیسآ

رثا

هزغ هرصاحم �شادرب

لیلدروهمج سیئر زا سلجم لاوسهلاسم

روشک شمارآ و تدحو هب اوق نیلوئسم مارتحا شیاuروهمج سییر زا لاوس یارجام ندرک ماsیربهر یاضاقت هجیتن


