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هتفرشيپ يادرف يشخب ديونرثا
روشك ناناوج يرادانبم و يراوديما ،يراد فده

تيميمص
 ياه يگژيو

يرورض

نايوجشناد اب هسلج

 بلاطم يبايزرا
 هحورطم

هاگشناد و يروانف ،ملع هنيمز رد ديفم ياهداهنشيپ

 فده اب ييوجشناد سلجم ليكشت داهنشيپ
نالوئسم هب وجشناد يادص ندناسر

دهاوش

فراعت و يتسيابردور زا يرود

هجيتن

زيمآ هغلابم تافراعت زا يرودقادصم
يربهر دروم رد

تاسلج ندش يعيبط

تاسلج ندش رت يميمص و افصاب

تفرشيپ و تلادع راعش

همزال

داعبا

 يلم نامتفگ هب ليدبت

تانايب
 عمج رد

نايوجشناد
ناتسدرك

تلع

 رد"هعسوت" اب"تفرشيپ"  تاصتخم توافت
تاكارتشا دوجو نيع

"هعسوت" ِندوب"ندش يبرغ" يانعم هب

طيارش ندوبن قلطم

ام يارب نارگيد ياه لدم يدمآراكان

يموب لدم نتفاي ندوب يرورض

 عون رد اپورا يتفرعم ينابم و گنهرف ،خيرات ريثأت
نآ ينونك تفرشيپ

 تيعورشم مدع و تيعورشم هدننك نييعت

دوس تلاصا هب لئاق هعماج رد تفرشيپ زا يقلت

تذل تلاصا هب لئاق هعماج رد تفرشيپ زا يقلت

لوپ تلاصا هب لئاق هعماج رد تفرشيپ زا يقلت

يريذپرطخ
راكتبا
مادقا
طابضنا

"يّلم صلاخان ديلوت" صخاش ندوبن يفاك

يبرغ و يمالسا تفرشيپ هدمع ِقِراف

ترخآ و ايند هب نامزمه هجوت

ايبنا ي هتساوخ

برغ ي هناكريز كيتكات
هشير

"هعسوت" ندرك اديپ يشزرا راب

دهاش اهروشك ي هناگ هس تاميسقت

هاگشناد ديتاسا  بطاخم
نايوجشنادهژيو

شناد اب اسيلك يخيرات تازرابم ريثأت

ييارگ سنجمه نتسناد حابم

قيداصم

قادصم

قادصم

برغ رد ناهانپ رس يب ريم و گرم
دهاش

هعماج طسوتم رشق يالاب راك تعاس

 طسوت ترخآ يشومارف و ايند نتفرگ لصا
نازير همانرب و ناراذگ تسايس

ايند ينادابآ و مدرم يايند زا نازير همانرب تلفغ

يدرف يگدنز رد يگدنز بهاوم  زا تلفغ

خساپ

خساپ

ايند ينادابآ هب ناسنا ندوب رومأم

 ترخآ يارب ايند كرت ندوب دودرم
مالسا هاگن رد

اهيف مكرمعتسا و ضرالا نم مكأشنا ّىذلا وه

 كرت نم ال و هايندل هترخاكرت نم اّنم سيل
هترخال هايند

هيآ

تياور

و هدابعل جرخأ ىتّلا هَّللا ةنيز مّرح نم لقهيآ
قزّرلا نم تابيّطلا

دراوم

"يبرغ" ينعي"هتفاي هعسوت"

"هدشن يبرغ" ينعي"هتفاين هعسوت"

ندش يبرغ لاح رد ينعي"هعسوت لاح رد"

قيداصم

يخيرات طيارش

يناكم و ينامز طيارش
يگنهرف و يناسنا طيارش

يعيبط طيارش
يسايس يايفارغج طيارش

ييايفارغج طيارش

قيداصم
يياكيرمآ ياهوگلا

 يلامش ياكيرمآ ياهوگلا
يبرغ ياپورا ياهوگلا

سيلگنا يدنمتورث
قرش رامثتسا  هار زا

يصخش تورث ظفح تلاصا
تورث هب اكيرمآ يريگ لكش لاحرد هعماج زاينهشيراكيرمآ رد

تلع

هجيتن

دهاش

تيمها

قيداصم

قيداصم

قادصم

انعم

تيمها

تافارحنا

هجيتن

ام فعض  

لباقم هطقن

شلاچ

تامازلا

اه هنيمز

ترورض

ام ي هقباس

هعسوت ياهوگلا رد  لالقتسا نيمضت ترورض

روشك ي هدننك  هتسباو ياهوگلا ندوب دودرم
 اب هارمه يرهاظ تفرشيپ ندوبن تفرشيپ

يگتسباو

 و چيپ هب ليدبت ينعم هب"ندش يناهج" اب ههجاوم
برغ يراد هيامرس هرهم

قادصم

اهرازبا

لباقم  هطقن

 رهاظ هب ييايسآ ياهروشك ندوب هتسباو
اكيرمآ هب  هتفرشيپ

يناهج كناب
لوپ يللملا نيب قودنص
يناهج تراجت نامزاس

 اب هارمه ندش يناهج
اهروشك لالقتسا ظفح

توغاط نارود زا هدنام يقاب يگدنام بقع

ملع ديلوت باتش و تعرس شيازفا

ربنايم ياه هار زا هدافتسا

نتسشن يا هشوگ و يبلط تيفاع

ايند ثداوح ياشامت

يقالخا

يسايس

يماظن

ايند رد ضيعبت و ملظ دوجو

يناهج ياياضق لابق رد  ندوبن توافت يب

ينكفا هقرفت يارب نمشد ي هئطوت  تسكش

قيداصم

تلع

شلاچ

ريثأت

قادصم

تلع

هزغ رد ليئارسا تايانج
ناريا يا هتسه ي هلئسم اب دروخرب

ناريا ناگياسمه هب اكيرمآ يماظن زواجت

هتشذگ تايانج اب ندشن يدج دروخرب

 يزيتس رابكتسا زا يا هدع تلاجخ ساسحا

 مدرم هزرابم شزرا نداد هولج هنوراو

ناريا مدرم زا اه تلم نتفرگ سرد

ناتسدرك ييادج يارب  شالت تسكش

يمالسا ماظن رد يناريا ماوقا ندوب تصرف

 و ناريا تلم زا يياقيرفآ روشك كي نتفرگ سردقادصم
دياتراپآ ميژر تسكش

قيداصم

مادص طسوت هچبلح ييايميش نارابمب

درُك ناناوج نيب يمالسا ياهراعش ندوب هدنزدهاش

تاريخ هقباسم رد ماوقا تكرحهمزال

ناريا يرفاسم ياميپاوه ندرك طقاس
اكيرمآ طسوت

ناتسناغفا رد يسورع ناوراك نارابمب
اكيرمآ طسوت

يّلم ياه نامرآ هب درُك ناناوج يگتسب لد

اهدرُك و ناريا لباقتم تامدخ باتك فيلأتداهنشيپ

 ملع تادراو و ديلوت هطبار ندرك هفرط ود

ملع تارداص و ديلوت تبثم زارت شيازفافده

يبرغ تايرظن يارب ندش لئاق قلطم رابتعالباقم هطقنيناسنا مولع رد ديلوتقادصم

تلادع

تفرشيپ

نالوئسم هفيظو

يگژيو

ركذت و يبايزرا

تسرد هار

انعم

ترورض

يلك يامن

تامازلا

 عناوم

يناوج يورين زا يرادروخرب

هسلج رد هدش حرطم تاكن هب هجوت
 ندش ييارجا دروم رد يربهر هب شرازگ

اهداهنشيپ

يشيامن و گنشق مسا

يشيامن و يرهاظ ،يحطس تامادقا زا زيهرپ

يناينب و يساسا ياهراك هب هجوت ترورض

داهنشيپ نيا ماجنا ندوبن ريذپ ناكما

نايوجشناد اب نيلوئسم تاسلج شيازفا

نآ يارب اه تمه ندرك خسار و راركت ،نييبت

 نودب راعش نيا ندشن يتايلمع و يحارط
نييبت و نتساوخ

يبرغ"هعسوت" اب ام ِرظن ّدم"تفرشيپ"  توافت

 اهروشك همه يارب تفرشيپ يوگلا ندوبن دحاو

 بولطم يوگلا رد يقالخا و يتفرعم ينابم ريثات

اه يبرغ تبثم لاصخ زا ندركن تلفغ ترورض

بولطم تفرشيپ يارب"تلادع" دنوسپ ندوب يرورض

تفرشيپ هب هاگن عون رد ناسنا نتسناد يتحاسود

روشك لالقتسا نيمأت

ملع ديلوت

هزرابم

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


