
شیاديپ هلحرم-يمالسا تفرشيپ يوگلا ديلوت هار هشقن                             

ندرک هزيروئت و نييبت
هيقف يلو طسوت يمالسا ةالقنا رب هتينرذم ربثآ لرتنک يگنوگچ

ندرک هزيروئت و نييبت
مبظن يشهوژپ يبهدبهن يسذنهم هب يببيتسد يگنوگچ

يمالسا ةالقنا رب هتينرذم ربثآ يربتخبس لرتنک تالاؤس هب ييوگخسبپ يارب

يمالسا تليد ٍلحزم
)يسبسا نًوبق(

يمالسا ٍعمبج ٍلحزم
)يمالسا نازیا ًلألت(

يمالسا تما ٍلحزم
)يمالسا نذمت(

يمالسا مبظو ٍلحزم
)يمالسا يرًُمج(

يمالسا ةالقوا ٍلحزم
)1357 لبس ةالقوا(

)صیاذيپ ٍلحزم( يمالسا تليد
 )68ت ازييغت بث 58ةًصم ؛يسبسا نًوبق(

)تازييغت ٍلحزم( يمالسا تليد
 )يمالسا تفزطيپ يًگلا يسبسا نًوبق(

)لمبکت ٍلحزم( يمالسا تليد
)يگىَزف ةالقوا يسبسا نًوبق(

)مالسا يعاوتجا ياه صخاش ققحت روحه زب هذنيآ و لاح ،هتشذگ ليلحت( يهالسا بالقنا لهاكت لحازه سا ليلحت هئارا

ندرک هزيروئت و نييبت
روشک هرادا يبهربتخبس طسوت يمالسا ةالقنا رب هتينرذم ربثآ لرتنک يگنوگچ

 يگذًسبس ىبوتفگِ يسبٌض تيسآ
 يبّ صخبض ققحت رَحه زث

مالسا يعبوتجا

 تبحالصا ىبوتفگِ يسبٌض تيسآ
 يبّ صخبض ققحت رَحه زث

 مالسا يعبوتجا

 زث تلاذع ىبوتفگِ يسبٌض تيسآ 
 يبّ صخبض ققحت رَحه

مالسا يعبوتجا

ي ُذيذپ بث ذيذج ِلثبمه
ُدسٍآ دبث يبّ تٍشث

کرد داجيا اب بسانتم لاقتنا تاعوضوم يياسانش
يمالسا تفرشيپ يوگلا ديلوت هار هشقن يانبم زا

 حٍر فيعضت يگًَگچ ليلحت
يگذًسبس ىارٍد رد يدبْج

)يٌَعه يسبسًَ ؛مربْچ مبگ (

يگًَگچ ليلحت
 ىازيا رد يگدشثزغ دبجيا

)يهالسا تلٍد (

مبظً تبجث يبٌعه ليلحت
)يهالسا تفزطيپ يَگلا (

کرد تارييغت اب بسانتم لاقتنا تاعوضوم يياسانش
يمالسا تفرشيپ يوگلا ديلوت هار هشقن يانبم زا

عًاَه يسرزث
ِطلس مبظً بث ُسربجه

)يئادس صٌت تسبيس ذقً(

بّ يربجٌّبً ليلحت
)ضيعجت ٍ دبسف ،زقف(

 ققحت يگًَگچ ليلحت
مالسا يعبوتجا يبّ صخبض

)ِعسَت تبيثدا ذقً(

يدبصتلا دبْج

يهالسا يساذيث

يًبسًا مَلػ سد لَحت

کرد لماکت اب بسانتم لاقتنا تاعوضوم يياسانش
يمالسا تفرشيپ يوگلا ديلوت هار هشقن يانبم زا

؛يهالسا يسَْوج تْج حيحصت بث تسبٌته ،مبظً لبمتًا تبػَضَه  ييبسبٌض
يهالسا تفشطيپ يَگلا ذيلَت ُاس ِطمً يبٌجه ِث يثبيتسد ياشث

)مالسا يػبوتجا يبّ صخبض كمحت يگًَگچ لَح نّبفت ياشث يصبس تيفشظ(

   )يهالسا هعهاج يخيرات هلحزه هب ماظن لاقتنا عوضوه( يهالسا تفزشيپ يوگلا ذيلوت

)تفزشيپ و تلاذع ىاوتفگ اب طبتزه تاعوضوه يئاسانش( يهالسا تفزشيپ يوگلا ذيلوت هار هشقن يازجا و نهافت ،ذيلوت يازب يساس تيفزظ

مالسا يعبمتجا يبَ صخبض ققحت بث تسبىتم يربتخبس تازييغت هييجت
)يمالسا يرًُمج کربجم مبظو تُج ظفح يازث ٍيقف يلي ربتفر ليلحت(

يمالسا يرًُمج کربجم مبظو ٌذىیآ ي لبح ،ٍتضذگ هييجت
مالسا يعبمتجا يبَ صخبض ققحت تیرًحم ٍث

)ةالقوا تبيثدا رد يمالسا ةالقوا لمبکت لحازم ليلحت(

يمالسا تفزطيپ يًگلا ذيلًت تريزض حزط ي ٍعسًت يبَ ٍمبوزث ذقو
مالسا يعبمتجا يبَ صخبض ققحت يازث

)مالسا لًصا يبىجم زث مبظو يبُتسبيس ي تبمبظو رد تازييغت  هييجت(

 يبّ صخبض ذٌه شٍر جازختسا
؛ةالقًا تبيثدا سا مالسا يعبوتجا

يبٌجه ىاٌَع ِث
ُذٌيآ سا يلبوجا فيزعت

يهالسا يرَْوج کربجه مبظً

يبّ ِهبًزث ىًَبق ذقً
 يزظً يًبجه ٍ رَطک ِعسَت 

 سبسا زث ىآ زث نکبح
مالسا يعبوتجا يبّ صخبض

 يبّ لذه ىدزک ُشيرَئت
 ىارٍد يهالسا لذه ،سپگ يزت

يهالسا ةَلطه لذه ٍ راذگ

 مسبْچ ِهبًشث يشظً يًبجه ذمً
يهالسا يسَْوج ِؼسَت

 ِؼسَت مسبْچ ِهبًشث يژتاشتسا ذمً
يهالسا يسَْوج

 مسبْچ ِهبًشث يسَحه فذّ ذمً
يهالسا يسَْوج ِؼسَت

 عَضَه بث ةالمًا تبيثدا سد سبتسج
مالسا يػبوتجا يبّ صخبض كمحت

)يهالسا يسَْوج ِيبپ ليلحت(

 عَضَه بث ةالمًا تبيثدا سد سبتسج
ةالمًا لهبىت لحاشه

 عَضَه بث ةالمًا تبيثدا سد سبتسج
مبظً لبمتًا تبػَضَه

؛ةَلطه تيؼضٍ
يدبصتلا ىالو يبْتسبيس نيظٌت

؛سازگ ىاسٍد
،ِهبًشث ىالو يبْتسبيس
تلاذػ ىذض ُضيسَئت

؛دَجَه تيؼضٍ
 ِهبًشث ذمً ،يػبوتجا يبّ يسبجٌّبً

تؼٌص يَگلا ،ِؼسَت مٍد

 ،ماظن ياهراتخاس لاقتنا تاعوضوم يياسانش
ماظن لاقتنا دصاقم تخانش اب بسانتم

 صيبپ يدزجّار يبْضراشگ نيظٌت
 ِث ؛مالسا يعبوتجا يبّ صخبض
ييلَئسه سا ِجلبطه راشثا ىاٌَع

 ٍ تلاذع تالاؤس کًبث ليکطت
 يييجت تيرَحه ِث تفزطيپ

ِث لبقتًا يگًَگچ
 ؛يهالسا تفزطيپ يَگلا ِلحزه

ِجلبطه راشثا ىاٌَع ِث
ذيتبسا ٍ ىبگجخً سا

يًاَخ ِهبًربک حزط يازجا
مبظً لبقتًا تبعَضَه لَح

،تبئيّ ٍ ذجبسه رد
 ؛بِّ ًبسر ٍ ييَجطًاد يبّ لکطت

صيخطت راشثا ىاٌَع ِث
حلصا ييلَئسه

ِتيًسذه يلصا نيّبفه ذمً

يياسبو ذمً
ِؼسَت لفىته يبّسبتخبس 

ِتيًسذه تالَصحه مبظً ذمً

لبمتًا ذصبمه صيبپ

لبمتًا ذٌياشف صيبپ

لبمتًا غًاَه صيبپ

 لبمتًا تبػَضَه ي ِهبًسبو سبطتًا
تسبيس صخث

 لبمتًا تبػَضَه ي ِهبًسبو سبطتًا
گٌّشف صخث

 لبمتًا تبػَضَه ي ِهبًسبو سبطتًا
دبصتلا صخث

 ،ماظن ياهراتخاس لاقتنا تاعوضوم يياسانش
ماظن لاقتنا دنيآرف دصر اب بسانتم

ءبضق ٍ تربظً شزتسگ
تلاذع ٍ تفزطيپ رَحه زث
 سا يزيگطيپ يتفزگ رازق بٌجه(

 ييبضق تضاذْث ٍ مزج
 -يضسرا مبظً تيَقت قيزط سا-

)ِيئبضق َُق رد

ييٌقت شزتسگ
تلاذع ٍ تفزطيپ رَحه زث
 عضٍ يازث يٌيٌقت لذه يحازط(

 ٍ يهالسا يارَض سلجه رد ىًَبق
)سلجه يرادا ِهبً يييآ رد زييغت

ءازجا شزتسگ
تلاذع ٍ تفزطيپ رَحه زث
 تًٍبعه ربک رَتسد رد زييغت(
 يًبسًا عثبٌه ٍ يشير ِهبًزث يبّ

 فيزعت سبسا زثبّ ًِبختراسٍ
؛يعبوتجا لدبعت سا ذيذج

)گٌّزف صخث لَح

بّ صخبض شيبغه ِييًاَل حيمٌت لذه

ييًاَل تيَصت لذه
بّ صخبض سَحه شث

ييًاَل ياشجا شث تسبظً لذه

ُداًَبخ دبًْ
قالخا ذيلَت تخبس شيص ىاٌَػ ِث

ذجسه دبًْ
ُداًَبخ ىبجيتطپ ىاٌَػ ِث

ِؼوج ِوئا ٍ ِيمف تيالٍ
ذجبسه ىبجيتطپ دبًْ ىاٌَػ ِث

تادساٍ ٍ تاسدبص لشتٌو
ُبفس يبٌجه فلَت سَحه شث

 ياشث تسذل ًِصاَه مبظً شييغت
تادساٍ ٍ تاسدبص صا يًبجيتطپ

 صخث صا ِيبهشس غيوجت لبمتًا
فلٍ صخث ِث يصَصخ

 ،ماظن ياهراتخاس لاقتنا تاعوضوم يياسانش
ماظن لاقتنا عناوم تخانش اب بسانتم

؛ مبظً يبّسبتخبس لبمتًا تبػَضَه  ييبسبٌض
يهالسا تفشطيپ يَگلا ذيلَت ُاس ِطمً سبتخبس ِث يثبيتسد ياشث

)يهالسا يسَْوج مبظً يسبتخبس تاشييغت لَح نّبفت ياشث يصبس تيفشظ(

تلاذع ي تفزطيپ تبئبضقا هييجت يازث يسري ٍطیذوا
)يمالسا تفزطيپ يًگلا ذيلًت(

تلاذع ي تفزطيپ ٍجلبطم يعبمتجا نبیزج تیًقت
)يمالسا يبُصخبض ي ٍعسًت دبضت يسرزث يازث يلم مشع دبجیا(

تلاذع ي تفزطيپ رًحم زث تربظو ي ازجا ،هيىقت شزتسگ
)بَربتخبس حطس رد ٍيقف تیالي ندزک ٌشیرًئت(

ِعهبج  فيزعت ذقً
ىرذه  يسبٌض ِعهبج رد

يًذه ِعهبج ذقً
ىًَبق سا ىرذه مَْفه ٍ

ِ ىرذه يبّربتخبس دزکلوع ذقً
ُداًَبخ يفزعه ٍ تيثزت

 ٍ تيثزت تخبس زيس ىاٌَع ِث
مزج سا يزيگ صيپ

تسبيس صخث يوو يبّ صخبض ذمً
)كيجطت ،فيلبىت ،فيسبؼت(

گٌّشف صخث يوو يبّ صخبض ذمً
)غيلجت ،صٍّژپ ،شصَهآ(

دبصتلا صخث يوو يبّ صخبض ذمً
)تيؼوج تهالس ،تيًذه حطس ،هيٌىت يذهاسبو(

سبجتػا مَْفه زخا سبثآ يسسشث
ِؼهبج فيشؼت سد

)نسيلبئس شٍس ٍ ِفسلف لَصا نطض ِلبمه ذمً(

ذيلَت مَْفه زخا يسسشث
ِؼهبج فيشؼت سد

)يدبصتلا ِؼهبج فيشؼت ذمً(

؛يٌيٌمت يبّ ششگً ذمً
ُداًَبخ دبًْ بث شيبغه

؛يياشجا يبّ ششگً ذمً
ُداًَبخ دبًْ بث شيبغه

؛ييبضل يبّ ششگً ذمً
ُداًَبخ دبًْ بث شيبغه

هزوح رد لوحت اب بسانتم لاقتنا تاعوضوم يياسانش
)تيجح رد لوحت(

فاذّا يئبسبٌض
يلبع ٍ يًبيه ،يئاذتثا

يهالسا يرَْوج کربجه  مبظً 

يبّ تيسآ يئبسبٌض
ىازيا رد تبثبختًا

 يّاَخًبهرآ يبّ تيسآ يئبسبٌض
 ىازيا رد يزگ ِجلبطه ٍ

 شييغت ياشث شالت
يهالسا ةالمًا ىبوتفگ

 تٍشث ٍ تسذل يبّذًبث رَفً
مبظً يبّسبتخبس سد

مالسا تيووبح ظفح

يهالسا ِؼهبج كمحت

سَْظ يًبْج يصبس ٌِيهص

يلاذصه ِجلبطه يبّ تيسآ يسسشث

يًبوتفگ ِجلبطه يبّ تيسآ يسسشث

ًِبسبٌض ِؼهبج يصبس ىبوتفگ
مبظً لبمتًا تبػَضَه لَح

هاگشنادرد لوحتاب بسانتم لاقتنا تاعوضوم يياسانش
)هلداعم رد لوحت(

رد بْضسرا ُبگيبج
  ِعسَت يبّ ِهبًزث نيظٌت ذٌيآزف

 ققحت يربتخبس عًاَه يسرزث
مالسا يعبوتجا يبّ صخبض

 يازث ىرذه يزگً ُذٌيآ ذقً
يهالسا ةالقًا

ىسذه ذيلَت ييًاَل ذمً

يشيگ لىض ذٌياشف ذمً
يػبوتجا شثَه يبضبمت

يشيگ لىض ذٌياشف ذمً
يػبوتجا تاسبيتخا

 ؛ساذيبپ ِؼسَت ِث يثبيتسد ذمً
ُذٌيآ ىاٌَػ ِث

يهالسا يسَْوج نسبجه مبظً 

 ؛يضلبه ٍ ِيوشت يبَّگلا يفشؼه ذمً
 ُذٌيآ ىاٌَػ ِث

يهالسا يسَْوج نسبجه مبظً

 ؛يهالسا ييًَ ىذوت يفشؼه
 ُذٌيآ ىاٌَػ ِث

يهالسا يسَْوج نسبجه مبظً

ءارجارد لوحت اب بسانتم لاقتنا تاعوضوم يياسانش
)لدم رد لوحت(

؛ ُبگطًاد ٍ ُصَح لبمتًا تبػَضَه  ييبسبٌض
يهالسا تفشطيپ يَگلا ذيلَت ُاس ِطمً ُذٌٌو ُضيسَئت نيّبفه ِث يثبيتسد ياشث

)يهالسا تفشطيپ يَگلا ِلحشه ِث لبمتًا يولػ يبّصبيً لَح نّبفت ياشث يصبس تيفشظ(

ٍیبپ تالاؤس ٍث يیًگخسبپ ي يیبسبىض
بَربتخبس حطس رد ٍيقف تیالي ندزک ٌشیرًئت يازث

)يمالسا يرًُمج کربجم مبظو سا يوبجُگو يبىجم يبقترا ٍفسلف هييجت(

يلم مشع دبجیا يبتسار رد ٍیبپ تالاؤس ٍث يیًگخسبپ ي يیبسبىض
مالسا يعبمتجا يبَ صخبض ي ٍعسًت دبضت يسرزث يازث

)يمالسا تفزطيپ يًگلا ذيلًت ٍفسلف هييجت(

ٍیبپ تالاؤس ٍث يیًگخسبپ ي يیبسبىض
راذگ ناريد ِيمالسا تفزطيپ يًگلا ذيلًت يازث

)ٌسًح رد لًحت ي يراشفا مزو صجىج ٍفسلف هييجت(
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مالسا يعاوتجا ياه صخاش ققحت يازب هعهاج  هرادا ياهراتخاس يشير ههانزب

) ىهالسا ىروهوج كرابه ماظن هياپ ليلحت (  مالسا يعاوتجا ياه صخاش ققحت

يهالسا تفزشيپ يوگلا اب  هعهاج ياهراتخاس هرادا

دراد سبيو
دراد سبيو

دراد سبيو

دراد سبيو

دراد سبيو
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