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دنیوگب ار دنراد هدیقع و دنهد ماجنا دنناوت یم اعقاو هک ییاهراک تاغیلبت رد

رظن دروم درف باختنا یارب مدرم %شاذگ دازآ

تاغیلبت و تاباختنا یاضف %شادهگن .اس

تاغیلبت رد مدرم هب یندش و یعقاو یاهفرح نایب

یداقتنا یوگتفگ یاجب یوه و یاه هارمه وگتفگ زا زیهرپ

زیمآدانع و هناجوجل تباقر زا زیهرپ و .اس تباقر داجیا

ییارجا ِیاهقطنم ِیاههدعو زا زیهرپ

نکداش نمشد تافالتخا هب ندزن نماد و هدنزاب و هدنرب ِرازآ لد ثحب ندراذگرانک

یطخ و یحانج یاهاوعد رد ماظن یاههاگتسد و یربهر ِندرک دراو زا زیهرپ

رکذت
 لاعتم یادخ درک بانتجا فارسا زا یسک رگا منکیم نCگ هدنب

دنادرگ دهاوخ قفوم ار وا و درک دهاوخ کمک وا هب
تاغیلبت رد فارسا و جرخ زا زیهرپ

نمشد اب دوخ یاهزرم ندرکزیCتم و ندرکصخشم

 روشک یسایس یاضف %شادهگن ییالقع و یقطنم ،لداعتم

داعبا

لیلد

تاباختنا رد ناگدننکتکرش همه ندوب هدنرب

دنناریا تلم نانمشد و مسینویهص ،اکیرمآ ،تاباختنا نیا هدنزاب

دراوم

دراوم

دراوم
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نوناق بوچراچ زا یّطخت مدع و ینوناق تارایتخا قبط رب لمع

عزانت هب رظن فالتخا لیدبت زا یریگولج

رگیدکی هب اههاگتسد ینزماهتا زا زیهرپ

یتاباختنا یاهدزمان هب طوبرم تباقر بادآ

ماظن نیلوئسم و هناگهس یاوق هب طوبرم تباقر بادآ

یسایس بازحا و اههورگ ،اهنایرج هب طوبرم تباقر بادآ

دش دهاوخ اوق فعض و لشف بجوم ،عزانتترورض

یمالسا تاباختنا اب راگزاسان یاهراک و یقالخادب زا زیهرپ

تناها

قیداصم
ینکارپهعیاش

غورد

نوگانوگ یاهتیبصع کیرحت

بیقر هب ارتفا

ینوناقریغ یاهراتفر زا زیهرپ

دراوم
 هب طوبرم تباقر بادآ

اهحانج و اهدزمان ،نیلوئسم ،مدرم یگمه

تناها زا زیهرپ

قیداصم
 مدرم مشچ رد نارگید ندرکراوخ زا زیهرپ

رظن دروم دزمان ای دوخ ندرک زیزع یارب

 یئوگدب زا زیهرپ

و نمؤم یاهمدآ هب ندزتمهت زا زیهرپ
یعرش و یمالسا ظاحل زا رادتینوصم

دوخ یاهدزمان هب یدنمهقالع شیاd زا زیهرپ
نارگید هب ندرک تناها و بیرخت اب

ایند لومعم یاهدناگاپورپ یاضف اب تاغیلبت یاضف توافتتلع

 کیتارکمد حالطصا هب یاهروشک یتاباختنا .اسان یاهراکلباقم هطقن
مدرم رکف تردق %فرگ و اضف ندرک مومسم یارب

تمالس طرش

یعرش دودح ظفح

یشیاd و نیغورد یاهراک ،بیرف زا یرود

نآ و نیا ندرک مهتم زا یرود

یئوگدب

نمشد نماد هب %فر و زرم زا دارفا روبع ای زرم زا نمشد روبعنادقف هجیتن

تلع
تسا تلود راک ،یئارجا یاهراک

تسا روشک زاین دروم نوناق لعج هدنیاd یهفیظو

گرزب و یلمع ریغ ِیاههدعو نداد زا زیهرپ

دارفا یوربآ کته زا زیهرپ
یتنرتنیا یاههاگیاپ و تاعوبطم ،اههمانبش رد

یداع نیناوق و یساسا نوناق فالخ ِیاههدعو نداد زا زیهرپ

لداعتم یاضف کی رد تاباختنا مسوم هب مدرم ندیسرفده

یاههنحص یهدهاشم لیلد هب مدرم ندش هدیمرترورض
نیلوئسم حطس رد هدننکدونشخان

نوناق بوچراچ زا ّیطخت مدع و ینوناق تارایتخا قبط رب لمع

تاباختنا یهدیافرپ و تبثم تباقر نادیم رد یتاباختنایقالخادب زا زیهرپ

لاملاتیب زا ندرک فرصم زا زیهرپ

نارادناتسا و روشک ترازو نالوئسم و ریزو اب رادید رد یربهر تانایب۷۰/۹/۲۷ .۱
هعمج زاd یاه هبطخ رد یربهر تانایب۷۴/۱۱/۲۰ .۲
ماظن نارازگراک اب رادید رد یربهر تانایب۸۲/۵/۱۵ .۳
ید۱۹تبسانم هب مق مدرم اب رادید رد یربهر تانایب۸۲/۱۰/۱۸ .۴
هعمج زاd یاه هبطخ رد یربهر تانایب۸۲/۱۱/۲۴ .۵
سلجم متفه هرود تاباختنا رد مدرم هوکشرپ روضح یپ رد رکشت مایپ۸۲/۱۲/۲ .۶
دزی هوکربا مدرم اب رادید رد یربهر تانایب۸۶/۱۰/۱۵ .۷
ید۱۹تبسانم هب مق مدرم اب رادید رد یربهر تانایب۸۶/۱۰/۱۹ .۸
دزی مدرم اب رادید رد یربهر تانایب۸۶/۱۰/۱۲ .۹

ید۱۹تبسانم هب مق مدرم اب رادید رد یربهر تانایب۹۰/۱۰/۱۹ .۱۰
رطف دیعس دیع زور رد ماظن نارازگراک رادید رد یربهر تانایب۸۶/۷/۲۱ .۱۱
ماظن نارازگراک و نالوئسم اب رادید رد یربهر تانایب۸۶/۶/۳۱ .۱۲
هعمج زاd یاه هبطخ رد یربهر تانایب۹۰/۱۱/۱۴ .۱۳

یرگید یفن رب دوخ تابثا %سنادن فقوتم

لوپ ندرک عمج و یبلط تردق هن و تمدخ دصق اب تاباختنا هب  دورو

تورث و تردق زکارم هب ندشن لصتم


