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هسلج رد رضاح يارزو

تّلع

يريگ هجيتن

دهاش

روشك يساسا لئاسم هب ناناوج قيمع هجوت

ماظن نيلوئسم

دراوم

قيداصم

دهاش

هعماج ندش يقالخاهجيتن

ديؤم

ندرك ركف هنادازآ

اه لاجنج زا نديسرتن

ندرك حرطم هنادازآ

 ضيرحت و قيوشت هب ندركن هاگن
نارگيد

بطاخم

ملع ي هيحان زا برغ رادتقا و تورث بسك

يشهوژپ و يملع تكرح رد ينيد تيونعم رصنع نداد رارق

فرص نتشاد عقوت هن ؛هعماج هب ناگبخن دهعت گنهرف شرتسگ

)اه يبرغ(نارگيد هن نامدوخ ي هليسو هب نامتكرح تهج نييعت

هدنيآ ياهزاين ساسا رب اه تيلاعف ماجنا و هدنيآ ميسرت

دنوادخ ياه تمعن يرازگركش

 تانايب
راديد رد

يملع ناگبخن
روشك

ناگبخن داينب سيئر

اميسوادص طسوتاه فرح ي همه ندشن نايب

 ياه ناوج يارب قياقح يجيردت ندش نشور
دادعتسااب و شوهاب

 هعومجم كي هب يمالسا يروهمج ماظن ليدبت شيامنهجيتن
نانمشد تالمح و هئطوت ربارب رد نوصم و هبرض دض

 تاناكما
نمشد

يتاغيلبت ياه هاگتسد

هعماج ندشن فيعض و راكشآ تفرشيپدهاش

تّلع

بيسآ
يسانش 

قادصم

يربهر عضوم

ياه همانرب يليخ زا ندوبن يضار
دروم نيمه هلمج زا اميسوادص

يشيدنادازآ عون نيا ندوب مهوت

يشيدنادازآ ياه يسرك داجياتسرد هار

بيسآ

تقيقح ندش نشوررثا

تامازلا

قادصم

شلاچ

دروآ يمن رادتقا هسفن يف لوپ ركذت

قادصم

 و اه شهوژپ رد لالتخا داجيا يارب نمشد شالت
دصق هك يتسد ره هب ندش نيبدبهلباقم هارام زكارم

دشاب هتشاد لالتخا داجيا

 هبيط هملك الثم هَّللا برض فيكرت ملا«ديؤم
»هبيط هرجشك

 يارب فلتخم ياهرسناپسا يدام و يلام ياه كمك
ام ياهراك هب يهد تهج

قيداصم
فده ياتسار رد هك يتالاقم راشتنا

I.S.Iتالجم رد دشاب برغ

 نيمأت تمس هب ام زاس مليف و شاقن نداد قوس
يبرغ ياهرازاب زاين

يرنه تكرح لالقتساهلباقم هار

يملع تكرح لالقتسا

يسايس تكرح لالقتسا

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

1 هحفص

 ي هعومجم هب تبسن دوخ ي هفيظو ماجنا و نييعتانعم
روشك ميظع

قادصم

يسايسداعبا

يملع

 لد و نيد ي هرابرد ناناوج زورما ياه تبحصدهاش
اه يبرغ يزير همانرب هب نتسبن

عناوم نيمه ي هليسو هب ام ندش هديزروتيمهاهار رس رب عناوم دوجوشلاچ

رادتقا اب هارمه تفرشيپ يارب ملع ديلوت

هجيتن

يسوساج و يتينما ياه هاگتسد

تواكذ

قادصم

هلباقم هار

لئاسم لح هب يظافل ندركن كمكركذت

نايوجشنادلوئسم

داعبا
يسايس
يتفرعم
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بطاخم

رثا

ناناوج و نايوجشناد يرازگركش

ناسنا رد دهعت حور ندش راديب

دنوادخ ياه تمعن يرازگركش

 تانايب
راديد رد

 يملع ناگبخن
روشك

ركذت

تاعوبطم طسوت تاباختنا زا سپ ثداوح ندشن يعرف يلصا

روشك ي هدنيآ هب تبسن دهعتداعبا

يصخش و يدام  تورث هب يونعم ياه تورث و تاناكما ليدبترثا

دننك يم هعلاطم ربهر هنازور هك يا همانزور17-16ليلد

ناشيا طسوت نآ مهف و تفايرد و يربهر زا نارگيد داقتنادهاش

روشك هب ناوج لسن يگتسب لد و ديما ندش رتشيبهجيتن

يناوج

نالوئسم يرازگركش

تايح

بوخ شوه و دادعتسا

نتسناد ادخ زا ار تمعن  ءازجا

نآ زا ندركن تلفغ و تمعن نتخانش

تسرد تهج رد تمعن ندرب راك هب

دراوم

 روشك تيعضو صقان شيامن
اميس و ادص طسوت

داقتنا زا يربهر لابقتسا

ناگبخن دوجو

اه هبخن نيا نتسناد ادخ زا ءازجا

اه هبخن تخانش

ناگبخن زا تسرد هدافتسا

نديد هعماج هعومجم زا يادج يا هريزج ار دوخ

دوخ ي هعماج هب تبسن دهعت

تاناكما ميظع ي هعومجم نيا هب تبسن دهعت

روشك ي هدنيآ يارب تاناكما زا هدافتساهلباقم هار

گرزب ياه تفرشيپ يليخ ندادن شيامنقادصم

يعامتجا ياه تفرشيپ ساكعناقيداصمهعماج تايعقاو ندرك سكعنم تسردلح هار

يملع ياه تفرشيپ ساكعنا

يسايس ياه تفرشيپ ساكعنا

انعم

تيساسح

 نمشد يرثكادح ي هدافتسا

تفرگ ماجنا هك دوب يمرج نيرتگرزب

دهاشهدمآ شيپ تصرف زا ماظن يلخاد نيفلاخم ي هدافتسا
 رد ليئارسا رب گرم و اكيرمآ رب گرم ندروخ طخ

نيضرتعم ياهراعش

يدعب تاكرح ينيب شيپ يياناوتانعمركذت
:امنهار

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

2 هحفص

يتمالس

يريپ رد يناوج تمعن مهفقادصم

يرنه نايب زا هدافتساهمزال

تاباختنا زا سپ زور حبص رد يربهر ماغيپ هب يهجوت يبهجيتن

 هجيتن
ماظن اب مدرم زا يا هعومجم ندرك هجاوم

 تاباختنا نتفر لاؤس ريز


