
1388/11/19 شترا يياوه يورين لنسرپ و هدنامرفراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب
يمالسا يروهمج فعض هطقن نتفاي يارب نمشد ياه شور  :1 تسويپ

اه هنيمزيتاغيلبت نارابمب رد يمالسا يروهمج ياه تفرشيپدهاش
حلسم ياهورين

شترا

يملع و يهاگشناد نوگانوگ ياه هعومجم

يروانف و يشهوژپ ياه هعومجم

اه ميرحت يماكانقيداصم

اهديدهت يماكان

اه ييوگدب و اه تمهت يماكان

هتشذگ لاس31 رد ارجام نيا ندوب نايرج رد
ناريا تّلم و رابكتسا نيب
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نمشد يگشيمه يماكانهجيتن هقباس

هملك تدحو و داحتا ظفحمدرم هفيظو

روشك يسانش تسيز ياه يياناوتقيداصم

روشك زورما يكشوم ياه يياناوت

يورين اب يياوه يورين ندوبن هسياقم لباق
لبق لاس تسيب يتح و بالقنا لوا يياوه

يا هتسه ياه يياناوت

يرزيل ياه يياناوت

 بالقنا لوا رد تازيهجت نيرت هداس ديرخ يارب ام رابجا
تميق ربارب دنچ هب

داعبا
تازيهجت

يناسنا يورين

نوگانوگ تاراكتبا

اه يياناوت و اه تراهم

ام ينيب شيپ

 داعبا

دعب ياه لسن و زورما ياه ناوج طسوت هار ي هماداقادصم

مالسا ي هياس رد تزع

مالسا ي هياس رد تينما

مالسا ي هياس رد تلادع

مالسا زا هتساخرب و مالسا ي هياس رد يرالاس مدرم

رابكتسا اب ههجاوم رد تّلم ميظع ي هبرجتتوق هطقن

دوخ ريس رد تّلم ندشن فقوتمتّلع

دوخ شخب رد سك ره تمحز و شالتهمزال

تّلع
تّلم راكتبا

تّلم يدنمشوه

تّلم ناميا

بالقنا زا يشان يدازآ

 دوجوم عضو هب يياوه يورين تعانق مدعقادصم

تّلم ماكحتسا و تزع شيامن يارب حلسم ياهورين شالت

فلتخم ياه شخب رد بوخ ياه تفرشيپ ماجنادوجوم تيعضو

نيا زا رتردتقم يياوه يورين يارب تّلم يگتسياشترورض

تّلم رادتقا و يگداتسيا يارب ندوب رهظمقادصم

يتسس و ديدرت نودب يمالسا يروهمج هار ي همادا

ديدهت

يمومع راكفا بيرف يارب شالت

ليلدناهج مدرم بيرف رد مسينويهص و اكيرمآ يماكاندرواتسد
ربكتسم نارس زااه تّلم ترفن شيامن

 دننك رفس اه نآ هك اج ره رد

اه تسايس

رشب قوقح زا ندز مد

يساركومد زا ندز مد

نايعدم طسوت اه ناسنا هيلوا قوقح ندش بوكدگلتيعقاو

اه تّلم اب لماعت و ايند رسارس ردقيداصم

اه نادنز رد

دوخ تّلم اب راتفر

هجيتنناينادنز ي هجنكش ندرك ينوناقدهاش

ناشروشك يگدنكفارس

 نارگيد  طسوت ندش هرخسم

نالطب دهاش
 و ايند ياهتموكح نيرتدبتسم اب  توخا دقع

 يمالسا يروهمج اب نداتفارد

قيداصم

اقيرفا لامش و هنايمرواخ  دبتسم ياه تموكح  اب طابترا

يمالسا يروهمج ناشخرد يرالاس مدرم  اب تفلاخم

ملاع رد يياكيرمآ دركيور نيا يازهتساهجيتن

قودنص ياپ هب يأر نابحاص٪85 ندناشكتيمها
يمالسا يروهمج طسوت

تيمها

ميرحت زا ناريا تّلم ندناسرت ندوب هدياف يبيريگ هجيتن

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش
تسويپ ردحرش


