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)۱۳( دشاب هبرجتاب رودقملا یتح یباجیا

)۵(دشاب عاجش

)۷(دشاب ناشیا هار لابند و راوگرزب نآ هار و ماما هب دقتعم

 حطس رد لقاال ،دشاب نیرت یبالقنا و نیرت نموم ،نیرتعاجش میئوگن رگانازیم
.دشاب دنهد یم ناشن ششخرد دوخ زا هک مدرم میظع هدوت

)۱(دنشاب مدرم یبالقنا یاه هدوت نطب زا یدارفا

)۲( دنشاب مدرم زوسلد و دنم هقالع

)۱( دننک بیقعت دنناد یم حیحص هک ار یهار و دننزب ار ناشدوخ فرح دازآ

)۲(دشاب یمیمص و قداص

داعبا)۲(دمهفب ار روشک لئاسم و دشاب یسایس کرد و مهف یاراد

روشک یاه تیولوا و مدرم یاهزاین و یلخاد لئاسم

نمشد یاه هئطوت و یجراخ لئاسم

)۲(دشاب هتشاد یسایس یاوقت و نادجو

)۵(و )۲(و )۶(دشاب ماظن و بالقنا یاه نامرآ و لوصا هب دنم هقالع و دنبیاپ ،دقتعم

)۶(دشاب یساسا نوناق هب دقتعم

)۹(دشاب مهم شیارب روشک یلم عفانم و حلاصم

)۸( دیوگب قلZ یناهج رابکتسا زا هک دهاوخن

)۸(اهنیا لاثما و نادنZردق ،نادنZورث یراد ماو

)۱۰(و )۱(دنشاب مزال یتدیقع و یقالخا تیافک یاراد و اوقت اب ،نیدتم ،نمؤم

)۱۳( دشاب نیمورحم و افعض رادفرط

)۱۴( دشاب ارگناوج و مانشوخ ،راد همانرب

)۱۵(و )۶( دشاب دنcاوت و دمآراک

)۱۳( دشاب روشک همه حلاصم رکف هب

)۵( دنک ظفح ندرکقطن و یریگعضوم ،یراذگنوناق عقاوم رد ار یبالقنا تلم تردق دناوتب

هیباختنا هزوح نآ هدنیاc هن ،تسا ناریا همه هدنیاc ،سلجم هدنیاcتلع

لیلد

دنریگ رارق دhتعا دروم روشک یاهراک یارب دنناوت یم نیدتم یاه ناسنا

تسا مک شتنایخ لhتحا نیدتم مدآ

لیلد
تسین یمالسا تکلمم نوناق ،دنک رترادلوپ ار رادلوپ هک ینوناق

یگدنیاc طرش نیلواتیمها

دنهد ماجنا ،دراد رارق ناش هدهع رب هک ار یفیاظو دنناوتبتلع

نمشد لباقم رد تعاجش

لطاب لباقم رد تعاجش

قح فرح شریذپ رد تعاجش

داعبا

)۳(دشاب راد تناما و صالخا اب

)۳( دشاب هتشاد ار بالقنا یاه نادیم رد روضح یارب یگدامآ

 تورث و تردق زکارم هب لاصتا
)۱۱( یمومع یاه تورث هب یلوا قیرط هب هن و یصخش یاه تورث هب هن

)9( دشاب روشک رساترس رد تلادع رارقتسا و یعhتجا تلادع هب دقتعم

)9( دشاب یمالسا یروهمج تزع هب دقتعم

)۹(دشاب یگنررپ و صخشم زرم نمشد اب وا زرم

)12( دشاب یلم یاه یئاناوت هب دقتعم

)۱۴( دشاب مودخ

)۱۴( دشاب هداد ناحتما

لیلد
cمزال هک ییاجنآ تسا روبجم دیایب سلجم یوت رادلوپ و تکرش نالف لوپ اب هک یا هدنیا 

دنکب نوناق رد قییضت و هعسوت و دنک لعج نوناق ،دنناد یم

)۱(یمالسا تاررقم tشادن لوبق

)۵( نارگید دماشوخ و ناگناگیب رطاخ هب نآ یاهشزرا و بالقنا هب تناها

)۵(تلم هب شیارگ یاج هب نمشد هب شیارگ

)۵( ندوبن تایونعم لها و مزال یاوقت tشادن

)۱( یصخش هدافتسا و مان یارب یگدنیاc تیلوئسم tساوخ و ندوب ایند لها

)۱۰( ندوب هعماج رادروخرب تاقبط عفانم تمدخ رد

)۱۱( اهدزمان زا اهرادلوپ و اه یناپمک ینابیتشپ

یبلس

)7(دشاب روشک لالقتسا هب دقتعم

قیداصم

دسرب مورحم یاهرشق لد درد هب و زاب ار اه هرگ ،عافد افعض قوقح زا دیاب نوناق
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)۱(مالسا ندیدنسپن

۱۳۷۰/۰۹/۲۷نارادناتسا و روشک ترازو نالوؤسم اب رادید رد تانایب .۱
۱۳۷۱/۰۱/۰۷نارهت هعمج زاc ىاههبطخ رد تانایب .۲
۱۳۸۶/۱۰/۱۲دزی مدرم میظع عhتجا رد تانایب .۳
۱۳۷۴/۱۱/۱۴نابهگن ىاروش تاباختنا رب تراظن تأیه ىاضعا رادید رد تانایب .۴
۱۳۷۴/۱۲/۰۱ رطف دیع زاc ىاههبطخ رد ىمالسا بالقنا مظعم ربهر تانایب .۵
۱۳۸۲/۱۰/۱۸مق مدرم رادید رد تانایب .۶ 
۱۳۷۸/۱۰/۱۸رطف دیعس دیع زاc یاه هبطخ رد تانایب .۷
۱۳۷۴/۱۱/۲۰ هعمج زاc ىاههبطخ رد تانایب .۸
۱۳۸۶/۱۲/۲۲مدرم فلتخم راشقا رادید رد تانایب .۹

۱۳۸۲/۰۹/۲۶نیوزق نایوجشناد و دیتاسا رادید رد تانایب .۱۰
۱۳۹۰/۱۰/۱۹مق مدرم رادید رد تانایب .۱۱
۱۳۸۶/۱۱/۲۸ناجیابرذآ مدرم رادید رد تانایب .۱۲
۱۳۷۸/۱۱/۱۳مدرم فلتخم راشقا رادید رد تانایب .۱۳
۱۳۸۲/۰۹/۲۵نیوزق مدرم میظع عhتجا رد تانایب .۱۴
۱۳۸۲/۱۱/۲۴هعمج زاc یاه هبطخ رد تانایب .۱۵

)۴(ندوب هدافتسا ءوس لها


