
روشك رسارس يملع ناگبخن راديد رد يمالسا بالقنا مّظعم ربهر تانايب
1378/07/19

اهدادعتسا ردق نتسنادانعم

اهدادعتسا تشپ هداعلا قوف ياه تمه دوجو

ام روشك ياهدادعتسا زا يرادرب هرهب زا نارگيد يناوتانهجيتن

يدام هافر ياراد ماوع اب دوخ هاگياج ضيوعت هب املع ندوبن رضاحدهاشدناد يم ار ملع ردق ملاع طقفهجيتن

ناگبخن زا تيامح

 تانايب
راديد رد

 يملع ناگبخن
روشك رسارس

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

ءانثتسا

اهدادعتسا نتخادنا راك هب

اهدادعتسا يياسانش

نادقف هجيتن

نارگيد ماد رد اهدادعتسا نداتفا

اهدادعتسا نتفر نيب زا و ندش دنك

گرزب تراسخ تيساسح

تاناكما ندرك مهارف و ناوارف قيوشتنالوئسم هفيظو

دوخ هبون هب ناناوج يوس زا دادعتسا شيامن
ليلد

دوخ هبون هب ناناوج يوس زا تمه شيامن

دوخ درب شيپ يارب دعتسم درف يياناوت
فده

تاقيقحت زا دعتسم درف ندش عابشا

يقيقحت زكارم و اه هاگشناد رد ناشخرد دادعتسا زكارم سيسأت

قادصم

دنا هتشگزاب روشك هب هيلاع تاليصحت زا سپ هك يناسك هب يگديسر

اه نآ يارب هجدوب فرص هليسوب ناشخرد ياهدادعتسا هب نداد ناديمفده

نارگيد قيوشت
هجيتن

يملع تفرشيپ هرياد شرتسگ

قادصم
اه نآ يارب هار ندوشگ

اه نآ طسوت نارگيد تيوقت هليسو داجيا

يزير همانرب
همزال

عوضوم هب روشك يلاع شزومآ هاگتسد نتخادرپ

يملع تيلاعف

ترورض

هعماج تداعس يارب ملع تيمها

يناهج طسوتم هب تبسن يناريا دادعتسا ندوب الاب

ام روشك رد ملع رانك رد نيد رصنع دوجو

ريخا ياه نرق رد ام روشك يملع يگداتفا بقع

ملع رد يگتفرشيپ مغر يلع ناوارف تالكشم دوجولباقم هطقن ملع هب روشك يناهج رادتقا و هافر ،وربآ ،تّزع ِيگتسباو
تّلع

ملع هب مدرم يگدنز و داصتقا تفرشيپ يگتسباو

هتفرگ  تروص ياه يسررب و تاقيقحت ،تاعلاطم

يناهج طسوتم هب تبسن ،تيعمج لك هب ام ناشخرد ياهدادعتسا يمك تبسن ندوب رتالاب

ام روشك رد يئانثتسا ياهدادعتسا يالاب دادعت

دهاش

اه هنيمز
هفسلف

يعيبط مولع

اه هنومن
انيس نبا

يباراف
يزار

تسا يقاب ناشرثا و مسا نورق لوط رد هك يناهج نادنمشنادانعم

ناميا هب يملع تفرشيپ جايتحا ترورض
تالكشم و تيمورحم اب يملع راك يهارمه و يراوشدتّلع

رابودنب يب و يلاباال ياه ناسنا نتفرن راوشد تاقيقحت لابنددهاش

يملع تفرشيپ مغر يلع ،اپورا رد رايسب ياه يدب و يقالخا يب دوجو لباقم هطقن
داعبا

يدرف
يعامتجا

يخيرات

گرزب ياه غورد و يخيرات تافيرحتقادصم

نيد طسوت ملع فقوت و نيد و ملع ضراعت ههبش يسانش بيسآ

أشنم
اپورا رد يطسو نورق دولآ بصعت و ينيد ياضف رد ملع ندركن تفرشيپ

اپورا رد يملع هعسوت و دشر اب نيد نتفر اوزنا هب

خساپ
ناهج لك هن و تساپورا يتخبدب و تلاهج نورق يطسو نورق

دوب ملع عنام زور نآ تيحيسم تافارخ و مدرم ياه تلاهج

تسا يمالسا ندمت ييافوكش جوا ،يطسو نورقدهاش

دهاش
ملع مرج هب يمالسا هرود رد ملاع كي يتح نتفرگن تناها دروم

اپورا رد ملع مرج هب يدايز دادعت نديشك شتآ هب و ندز   راد هب ،راسگنس

يلصاهزاب
يداليم مهدزاود و مهدزاي ،مهد

يرجه مشش و مجنپ ،مراهچ

اه هنومن

انيس نبا

يزار

يباراف

مراهچ نرق رد يمالسا ندمت باتكدهاش

 نيا نادنمشناد همه ندوب يناريادهاشناريا روشكيلصا هاگياج
دودعم يدادعت زج هرود

نيد طسوت ملع هب قيوشت
هقباس

نآ تفرشيپ و ملع هب كمك

دهاش
نافرع و هفسلف ،بط رد يباراف و انيس يلعوبا تيلاعفهنومندنتسه ينيد ياملع زا ام گرزب ياملع رثكا

نآرق اب يملع ناوج ناگبخن ييانشآ و سنا

يهلا هعيدو ناونع هب يملع دادعتسا يرادهگن و ركش انعمهجيتن
دادعتسا تمعن زا تسرد هدافتسا

يملع تفرشيپ و مدرم ،روشك ريخ هار رد هدافتسا

دندرب يم نيب زا ار اهدادعتسا هك يماكح يلصا رصقم

هجيتن
 دنتشاد دوجو هيوفص رخاوا ات هك ينادنمشناد و ملع تفرشيپ نتفر نيب زا

داعباملع يارب قوشم نتشادن دوجو
ملع ليصحت قيوشت

ملع زا هدافتسا يانعم هب قيوشت

دهاوش
دوب هتخاس يا هتفرشيپ حالص راجاق لئاوا رد هك يرگ تعنص يدوبان

دوب هدرك هيهت شرازگ ناتسزوخ عضو زا هك يناد يفارغج نتفركن رارق انتعا دروم

تشادن دوجو نآ زا رت هتفرشيپ هك يحالستيمها

شرازگ نآ هب انتعا تروص رد ناتسزوخ رايسب تفرشيپتيمها

دوب هدش هك يياهراك ندش صخشماه يگژيو

دش يم دياب هك يياهراك ندش صخشم

ناتسزوخ ياهزاين رب هيكت
دندرك يم رطخ ساسحا ناشتراجت يارب هك يجراخ نارگادوس تلاخد تّلع
دارفا يملع ياه تفرشيپ هب ييانتعا يب و يمارتحا يب ،يسانشانردق

يجراخ نارگادوس ياهروشك هب ام بوخ ياهدادعتسا ندرب

ناوج لسن هفيظوناربج لوئسم
يملع تكرح يريگيپ و عيرست

اهدادعتسا نتخادنا راك هب

جراخ اب يملع هطبار ندش هفرطودملع هنيمز رد نارگيد زا روشك يزاين يبزادنا مشچ انعم
لدابت و دتس و داد هب ملع دشر يگتسباوترورض

لدابت ياهرد ندوب هتسب تروص رد ينورد ياهدادعتسا نتفر نيب زا
نادقف هجيتن

ملع ندوب يتادراو تروص رد يگدنام بقع و يگتسباو

يعيبط مولع زاتمم ناناوج يارب هار ندرك زاب و هنيمز ندرك مهارفنالوئسم هفيظو يلصا ياه هنيمز

يضاير مولع

ينيد مولعهژيو ياه هنيمزيناسنا مولع

يسراف تايبدا

يركف لئاسم و هفسلف

نيد و ملع خيرات فيرحتقادصم


