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:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

روانف
ه ي

ا هتس
 نآ زا يريگ هرهب و يا هتسه يروانف هب يبايتسد يارب اه شالت شيازفا ي

قيداصم

 نيا يگژيو
 اه تّلم

 هدافتسا طرش

هجيتن

يژرنا

يتعنص ياهزاين
تيمها

 يا هتسه گنج رد يتينما و يماظن يزوريپ ندوب نكممان

 يكازاكان و اميشوريه هب اكيرمآ يمتا موجه هقباس

 ياهتسه يژرنا هب يبايتسد يارب هنايمرواخ ياه تّلم ندوب قحم

 نامز رذگ رثا رد اهزاين شيازفا اب نآ تيمها شيازفا

 نآ ياهدربراك هليسوهب رشب ياهزاين زا يعيسو فيط ششوپ

يناسنا عماوج ي همه هعسوت و دشر هب تمدخ

 ناهج ياه تّلم هافر هب تمدخ
 رشب ياهدرواتسد نيرتگرزب زا

تّلع

 يريگ هجيتن

يكشزپ ياهزاين

هجيتن

تيمها دهاش

اه تّلم رگيد دننام تينما و حلص هنشت

يتآ ياه لسن رترب تيعقوم نيمضت

 يداصتقا هاگياج نيمضت

 يداصتقا تايح رد هتسجرب يهاگياج ياراد

ناريا يا هتسه زيمآ حلص  همانرب دروم رد اضف ندركدولآرابغ تهج شالت

اه ترورض

 ينونك شلاچ

هفيظو
 نارهت سنارفنك

 عضوم
 يمالسا يروهمج

هعقاو يگژيو

 اكيرمآ يگژيو

هجيتن

يشك لسن نيرتگرزب

ناسنا يملع ياهدروآ تسد زا هدافتساءوس

خيرات ي هعقاو نيرت تشز

 تشابنا و ديلوتدوجو اب اكيرمآ طسوت اهنت ،يمتا مرج باكترا
ددعتم ياهروشك طسوت يمتا ياه حالس

خيرات رد هقباس يب داعبا اب يناسنا يا هعجاف داجيا

هجيتن

 يريگ هجيتن

 هدرتسگ بيرخت و راتشك

 يناهج دكؤم و رركم تساوخرد نيا نتفرگ هديدان
اه تلود زا يكدنا هورگ طسوت

تّلع

قيداصم

 يناگمه ينماان رب دوخ يلايخ تينما يانب

 زا فراعتم تاديدهت ربارب رد ،يا هتسه باختنا ظفح رب ديكات
هعاشا مدع  هدهاعم نيضقان يوس

اه حالس نيا بيرخت ناوت شرتسگ و شيازفا ،يرادهگن رب رارصا

هجيتن

دربراك

ركذت

اه تردق رياس لباقم رد يگدنرادزاب هيرظن زا نتفر رتارفتيمها

 تيرشب هيلع ديدهت نيا اب هلباقم يارب هنانيب عقاو ياهراكهار هئارا

 ناهج رد يا هتسه حالس تشابنا و ديلوت تارطخ يسررب

 تابث و حلص زا يرادساپ ريسم رد يدج يماگ نتشادربترورض

گرزب يالب نيا زا رشب يانبا تينوصم يارب شالت نتسناد يناگمه هفيظو

 اه حالس نيا دربراك نتسناد مارح

 ار يعمجراتشك ياه حالس عاونا رگيد ،يا هتسه حالس رب نوزفا
ميناد يم تيرشب هيلع ديدهت

قيداصم

هجيتن

 يبوركيم حالس

تاناكما ي همه اب اه حالس نيا اب هلباقم يارب يگدامآ

يئايميش حالس

يناهج حلص ديدهت

يعمج هتسد رورت

يناگمه هدش نيمضت يدوبان زا يشان يگدنرادزاب رب ينتبم بذاك تينما داجيا

باعرا

 يا هتسه سوباك رارمتسا

فده ينالقعريغ يتباقر رد يناسنا و يداصتقا رامش زا جراخ يعبانم فرص

فعاضم تّلع

قيداصم

اه حالس نيا يدوبان موزل رب ينبم يناهج عطاق عامتجا

ييايفارج و يسايس ياهزرم زا نآ يرشب دض راثآ نتفر رتارف

تّلم داحا نايم ندشن لئاق زيامت

دعب ياه لسن هب ريذپان ناربج ياه تراسخ

لاسدرخ و لاسنهك

درم و نز

گرزب و كچوك

يماظن ريغ و يماظن

بيسآ

هجيتن

 و يا هتسه حالس هب يتسينويهص ميژر حيلست هب اه تلود يخرب كمك
ميژر نآ ياه تسايس زا  تيامح

1هدام تادهعت فالخ رب اه حالس نيا يعقاو هعاشا رد ميقتسم شقن

يدج تاديدهت اب ناهج و هنايمرواخ هقطنم ندركوربور

اكيرمآ زواجتم و وگروز ميژر ياهكمك

بذك تلع

دنمشزرا و يعيبط قح نيا هب هقطنم ياه تّلم يدج هجوت زا تعناممفده

 هزرابم ياعدا ندوب غورد و اكيرمآ طسوت يدج مادقا چيه نتفرگن تروص
يمتا حالس شرتسگ اب

ناهج يمتا موجه اهنت

يمتا حالس شرتسگ اب هزرابم يعدم ناونع هب دوخ نيغورد يفرعم

ام ينيب شيپ

دهاش
 ميژر طسوت يا هتسه ياه حالس ي هناخدارز هب يلاغشا نيطسلف ليدبت

يتسينويهص

 هژيو هب يللملا نيب تاررقم شريذپ زا يتسينويهص ميژر يراددوخ

MPT

هدنيآ رد يدج مادقا چيه نتفرگن تروص

س علخ
ه حال

ا هتس
 ي

قادصم

اكيرما هقباس

راب رازه10 يارب نيمز نانكاس رياس و بيقر يدوبان يارب يئاناوت ندرك اديپ

بيسآ

زراب قادصم

يگناويد اي لباقتم ي هدش نيمضت يگدنرادزاب هب دربهار نيا نتفرگ مان

بيسآ
يرشبدض حالس نيا هب تردق دنچ يبايتسد زا سپ تيعقاو نيا رد ندنامن ديدرتليلد

يگنج نينچ رد يريگرد ندوب ينالقعريغ و يناسنادضيريگ هجيتن

 يناسناريغ و رباربان يگنج


