
 

 یناھج داصتقا رب انورک سوریو تاریثات
 روطنیمھ و سروب رازاب رد یدایز رایسب تاناسون ثعاب رظاح لاح رد شراد ھمادا دنور یتح و تشاد ھک یعیرس یریگ ھمھ و عویش اب انورک سوریو
 نیرت دب کرویوین راداھب قاروا و سروب رازاب لاثم یارب ،ناھج رد هدش تباث راداھب قاروا و سروب یاھ رازاب یتح ھک یروط ھب هدش یناھج داصتقا
 .دندوب دھاش ھتشدگ ھھد کی نیا یط رد ار دوخ نارود
 ات ھک تسا نکمم یتح  یرامیب نیا ندشن لرتنک اب ھک دنرواب نیا رب یدایز یملع نارگ شھوژپ ھک درک دراو ھمطل یناھج یاھ رازاب ھب یروط انورک
 .دشاب راد ھمادا دنور نیا اھ لاس

 

 

 نوعاط ھک دیشک شلاچ ھب ار رشب یگدنز و تایح رود یاھ لاس رد ھک تسا یرامیب عویش ھب ھیبش رایسب میتسھ ھجاوم نآ اب رضاح لاح رد ھک یا هدیدپ
 .تشاد مان هایس

 

 یخرب ، تشاذگ مدرم یگدنز رب ییازس ھب تاریثات ھک دش ریگ ھمھ و درک ادیپ عویش یلکش ھب یدالیم ١۴ نرق رد یکشزپ ملع فعض لیلد ھب یرامیب نیا
 .دنتفر شیپ یشاپورف زرم ات ھک تشاذگ ھنآ داصتقا و یگدنز یور رب ریثات هایس نوعاط و دندش یرامیب نیا ریگ رد یلکش ھب اھ روشک
 .تسا ھیبش نارود نآ ھب رایسب میتسھ ور ھب ور نآ اب رضاح لاح رد ھک یدروم
 ار دوب نایرج لاح رد تفن ھیاپ رب ناشداصتقا ھک ییاھ روشک ھک یروط ھب دوب یناھج داصتقا رب سوریو نیا تاریثات زا زراب یا ھنومن تفن تمیق طوقس
 .درک ور ھب ور هزات یشلاچ اب
 ار یکناب هرھب خرن یلامتحا یلام یاھ ررض یریگ شیپ و ناربج یارب اکیرمآ یتح و درک ادیپ رییغت یناھج یلام یاھ تسایس سوریو نیا یریگ ھمھ اب
 .درک هراشا رگید یاھ زرا ھب تبسن رالد شزرا شھاک رد ناوت یم عوضوم نیا ھب ھتبلا ھک داد شھاک
 دودح یریگ ھمھ زا لبق هام ١ ات نیوک تیب تمیق ھک یروط ھب دوب هارمھ یھجوت لباق شھاک اب یرامیب نیا عویش اب ادتبا رد مھ لاتیجید یاھ زرا دنور
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 رد نارگ ھلماعم و ناراذگ ھیامرس و دوب نارود نآ رد بیجع یمقر ھک دش ور ھبور رالد ٣١٠٠ دودح ات یتمیق شھاک اب دعب و دوب اکیرمآ رالد ٧٠٠٠

 .درک دیما ان رایسب ار رازاب نیا

 

 نیا رد اما درک ھبرجت ار یشلاچ رپ یاھ زور مھ رالد روطنیمھ و دوب هارمھ یدایز شھاک اب انورک عویش اب تفن تمیق دش ھتفگ رت شیپ ھک روطنامھ
 دروکر تمیق شیازفا اب هرود نیا رد الط ھک یروط ھب تشاذگ ریثات رگید یلکش ھب نآ یور رب انورک یناور رثا ھک دوب الط رازاب نیا مھبم یلام یاضف
 .درک تبث زین ار یدیدج یاھ
 رب لبق زا رتشیب نارگ ھلماعم دش ثعاب و درک داجیا ناراذگ ھیامرس و نارگ ھلماعم یارب نما ھیشاح کی ھک دوب الط رازاب نیا یلام نما ان یاضف نآ رد
 .دننک زکرمت یناھج سنوا یور

 

 کی اب و هدش ور ھب ور اھ روشک زا یضعب رد یریگ مشچ شھاک اب لبق ھب تبسن یرامیب نیا رضاح لاح رد دینک یم هدھاشم امش ھک روطنامھ بخ
 اب ھطبار رد یرتشیب زکرمت دیاب یلام یاھ رازاب رد رگ ھلماعم نادنم ھقالع امش .درک لرتنک یدایز دح ات ار یرامیب نیا دنور ناوت یم بسانم تیریدم
 عضو یگدنز رد یداع دنور ھب نتشگرب و یرامیب نیا شھاک اب نوچ دیھد رارق یسررب دروم بناوج ی ھمھ زا ار رازاب و دیشاب ھتشاد دوخ یاھ میمصت
 .تسا اضاقت و ھضرع داصتقا رد دشر یلصا یانبم نوچ دنک یم ادیپ دوبھب زین یداصتقا
 و دیدج رصع داجیا ثعاب دناوت یم دش ناھج و اپورا رد ار سناسنر روھظ زاس ھنیمز هایس نوعاط  ھک روطنامھ انورک ایآ ھک مینیبب دیاب مھ رخآ رد
 ؟دوش یناھج داصتقا روطنیمھ و مدرم یگدنز رب میظع یلوحت
 

 

 یم ،رتشیب یاه سیورس هارمه هب هنازور یاه لانگیس و قفوم دیرت نونف ،هلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاه لیاف بسک یارب
 .دیشاب سامت رد 00971555406880 هرامش قیرط زا پآ ستاو و مارگلت رد ام نارواشم اب دیناوت
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