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افم ٔ اعاط تٕدٌ يؼُٕيت دس دٕصِ

أنيٍ ٔعيهّ « صْذ»
تمّشب تّ پشٔسدگاس

َياص عاّلب جٕاٌ تّ 
يؼُٕيت تيؼ اص ًّْ

ضشٔست اعتفادِ اص دسط 
اخالق تضسگاٌ دٕصِ

ادتياج دٕصِ ػهًيّ تّ 
َقايخ ٔ ركش يغائم يؼُٕي

ػذو تذمك اْذاف دٕصِ تذٌٔ اخالؿ 
ٔ دٔسي اص ْٕاپشعتي ٔ دَياعهثي

تُذي ْاي گَٕاگٌٕ  ضشٔست پشْيض اص دعتّ
ٔ ْيإْ عش يغائم كٕچك

َايًكٍ تٕدٌ خاؽغ كشدٌ دل تؾش يؼافش 
تذٌٔ خاؽغ تٕدٌ دل خٕدياٌ

اًْيت يغأنّ تشتيت ٔ 
اخالق دس دٕصِ

اًْيت اخالق اص ُتؼذ 
دسٌٔ دٕصِ

َياص سٔداَي تٕدٌ
تّ تشتيت ٔ اخالق 

اًْيت اخالق اص ُتؼذ 
ِ اي ٌ دٕص تشٔ

ضشٔست تأعيظ سؽتّ تؼهيى 
ٔ تشتيت دس دٕصِ

تشتيت يتخقـ تؼهيى ٔ 
كاسگيشي دس  تشتيت تشاي تّ

ؽثكّ آيٕصػ ٔ پشٔسػ

يخاعة تيؾتش آيٕصػ ٔ پشٔسػ 
َغثت تّ فذأعيًا

تٕنيذ كتاب ْاي ديُي ٔ غيشديُي تشاي 
آيٕصػ ٔ پشٔسػ

تشتيت ديُي يؼّهى تشاي خذيت 
دس آيٕصػ ٔ پشٔسػ

آيادِ َثٕدٌ دٕصِ تشاي كًك تّ آيٕصػ 
ٔ پشٔسػ دس ؽشايظ داضش

َياص دٕصِ تّ
اَذاص  عُذ چؾى 

يا تياَيّ يأيٕسيت

آعاٌ َثٕدٌ ٔ َياص 
تّ يمذيات داؽتٍ

ّ ْاي  ايكاٌ تٓيّ تشَاي
تُذي ؽذِ تش  صياٌ

اعاط آٌ 

ايكاٌ تؼييٍ ْذف ْاي 
يمغؼي تش اعاط آٌ 

سيضي  َياص دٕصِ تّ تشَايّ

سيضي ْاي كَُٕي  َياص تّ تشَايّ
اَذاص  دس َثٕد عُذ چؾى

ضشٔست َاظش تّ ٔالؼيات تٕدٌ 
سيضي ْا تشَايّ

ضشٔست لاتم تذمك تٕدٌ تا 
الذايات ػًهي

سيضي دس دٔ عغخ  تشَايّ
يذت  تهُذيذت ٔ كٕتاِ

ػذو ايكاٌ صَذگي
دس خأل تشَايّ 

ضشٔست گضيُؼ آسصْٔاي لاتم 
سيضي  تذمك تشاي دٕصِ دس تشَايّ

تٕكم تّ خذا ٔ ايًاٌ تّ غية تُٓا سٔػ 
سيضي  لاتم يذاعثّ ٔ اتكا دس تشَايّ

ضشٔست كُاس گزاؽتٍ آسصْٔاي غيشلاتم 
تذمك دس ؽشايظ كَُٕي دٕصِ

ّٕل دس  ضشٔست تذ
ػهٕو اَغاَي

يثتُي تٕدٌ ػهٕو 
ٌ تيُي  اَغاَي تش جٓا

يضش تٕدٌ ػهٕو اَغاَي 
سايج دس كؾٕس

ٌ تيُي  اتتُاء ايٍ ػهٕو اَغاَي تش جٓا
ٌ تيُي اعالو يتفأت اص جٓا

پشٔسػ اعاتيذ داساي َگاِ غيشاعاليي 
تٕعظ ػهٕو اَغاَي سايج

ّ سيضي يغتذكى ػهٕو اَغاَي يثتُي تش  ضشٔست پاي
ٌ تيُي اعالو تفكش اعاليي ٔ جٓا

ضشٔست آؽُايي دٕصِ تا ػهٕو اَغاَي سايج تشاي 
ّ سيضي ػهٕو اَغاَي جذيذ تٕاَا ؽذٌ دس پاي

يثتُي تٕدٌ ّْٕيت دميمي دٕصِ ػهًيّ تش ػهى

ضشٔست يهضو ؽذٌ دٕصِ تّ 
نٕاصو ػهى يذٕسي 

پشعؼ صا تٕدٌ يجًٕػّ ػهى يذٕس

ِ سٔيي دس  گؾاد
تشخٕسد تا پشعؼ ْا

تٕجّ تّ پشعؼ ْا دس عُّت 
ػهًي عهف اسجًُذ دٕصِ

سغى  تشخٕسد دس ييذاٌ ػهًي ػهي
ادتشاو فشأاٌ تّ اعاتيذ

ضشٔست تشخٕسد ػهًي تا عشح 
اؽكال ٔ ؽثّٓ ٔ يغأنّ جذيذ

ػذو جٕاص عكٕت دس تشاتش اؽتثاِ 
ػهًي تّ دنيم ادتشاو گزاؽتٍ

لغغ داَؼ دس 
فٕست لغغ عؤال

آصاد اَذيؾي؛ 
خافيت ػهًي تٕدٌ

تي يؼُا تٕدٌ تذجش 
دس ييذاٌ ػهى

آصاد تٕدٌ فكش تشاي اْم 
فكش ٔ كغاَي كّ فالديت 

اظٓاسَظش داسَذ

ٔجٕد آصاداَذيؾي دس دٕصِ 
ايشٔص ياَُذ گزؽتّ، دتي تيؾتش

ضشٔست تٕعؼّ آصاداَذيؾي ٔ 
ِ تش ؽذٌ دايُّ آٌ گغتشد

خٕدتأسي ٔ اػتًاد تّ َفظ ػهًي

خٕدتأسي فضالي دٕصِ 
دس تضاسب آساء

خٕدتأسي فضالي دٕصِ 
دس كيفيت دشكت ػهًي

خٕدتأسي فضالي دٕصِ 
دس يشاتة اسصؽي دٕصِ

لاتم يذك صدٌ تٕدٌ ػهى تش خالف 
تمٕا ٔ يؼُٕيت ٔ صْذ ٔ خؾٕع

اَقاف دس تشخٕسد 
تا يغائم ػهًي

جذيت ٔ سْاَكشدٌ 
دَثانّ كاس ػهًي

صدًت َكؾيذٌ اعتاد تشاي تٕنيذ 
فكش َٕ اص آفات َظاو آيٕصؽي 

ٔاسداتي اص اسٔپا

آعية دسط گفتٍ 
تذٌٔ يغانؼّ

استثاط فّؼال تا
جايؼّ يّهي دسٌٔ كؾٕس 

ٔ جايؼّ فشايّهي 

ِ ْاي  ضشٔست استثاط تا دٕص
ػهًيّ داخهي ٔ خاسجي

عُّت اعالف دٕصِ دس 
ِ ْا استثاط تا عايش دٕص

عٕٓنت استثاط تا ٔجٕد 
اتضاسْاي استثاعي جذيذ

ِ ْاي ػهًيّ  ضشٔست استثاط تا دٕص
اْم عُّت دس كؾٕسْاي ديگش

عشكٕب َؾذٌ آساء يخانف يؾٕٓس

ػذو يغهٕتّيت راتي 
عشح آساء ؽار

تٕجّ تّ ايكاٌ تثذيم ؽذٌ 
آساء ؽار تّ آساء يؾٕٓس

ضشٔست پشْيض اص عشكٕب 
كشدٌ آساء ؽار

پشْيض اص سٔػ ْاي غيشػهًي 
دس سّد َظش يخانف

ًْشاِ تٕدٌ آيٕصػ دس 
دٕصِ تا تفكش، تكشاس ٔ تذميك

فمذاٌ ايٍ ؽيِٕ دس َظاو 
آيٕصؽي ٔاسداتي اص اسٔپا

ّ ْاي دفظ گشايي دزف تشَاي
اص َظاو آيٕصؽي دٕصِ 

ايتذاٌ اعتاد اص ؽاگشد پيؼ اص آغاص 
دسط َغثت تّ دسط جهغّ لثم

اتخار سٔػ ْايي تشاي ٔاداس كشدٌ عهثّ 
تّ فكش، تّ خقٕؿ دس دسٔط عغخ

ػذو جًٕد تش يتٌٕ فؼهي دٕصِ 
ٔ تٓيّ يتٌٕ يتُاعة تا صياٌ

پژْٔؼ يذٕس تٕدٌ دٕصِ

ػذو اَذقاس پژْٔؼ دٕصٔي 
دس فمّ ٔ افٕل

َياص تيؼ اص گزؽتّ 
تّ فهغفّ دس دٕصِ

تٕجّ ٔيژِ تؼضي ػهًاي 
عهف تشاي تؼّهى فهغفّ

ػذو ايكاٌ فُّاٌ 
ؽذٌ دس ًّْ ػهٕو

ِ ْاي َٕ  َتشعيذٌ اص ؽيٕ
دس آيٕصػ

ِ ْاي َٕ لاتم لثٕل تٕدٌ ؽيٕ
اگش كاس دعت افشاد ػانى تاؽذ 

تُذي  ضشٔست عثمّ
ػهٕو دٕصٔي

ّ تُذي ٔ اسصػ گزاسي  أنٕيت تُذي، ستث
تش اعاط عُجؼ تا َياصْاي سٔص

تفأت اسصػ ػهٕو تا ٔضغ فؼهي دٕصِ دس 
فٕست عُجؼ َياصْا

ػذو ياَؼيت سٔاج عايش ػهٕو دس 
دٕصِ تشاي سؽذ فمّ

كفايت فمّ ٔ افٕل دس گزؽتّ تّ دنيم 
ّ اي تشٔيج اَذشاف فمذاٌ اتضاسْاي سعاَ

ػذو كفايت فمّ ٔ افٕل تشاي 
تثهيغ ديٍ دس ػقش داضش

ضشٔست ٔ َياص يثشو تّ ايجاد 
ّٕع دس ػهٕو دٕصٔي تُ

اعتكثاس جٓاَي ٔ دس سأط آٌ آيشيكا ٔ فّؼال تشيٍ 
آٌ اعشائيم؛ دؽًٍ ديُذاسي ايشٔص

ضشٔست ؽُاخت دؽًٍ گغتشػ 
ديٍ ٔ تؼًيك ديُذاسي

دعت كى َگشفتٍ يغأنّ 
ٌ عٕصي لشآ

دعت كى َگشفتٍ يغأنّ 
كاسيكاتٕسْاي ػهيّ َثي يكشو اعالو

دعت كى َگشفتٍ دعتگاِ ػظيى فيهى عاصي 
ْانئٕد دس ساعتاي اعالو عتيضي

ضشٔست ػذو عكٕت دٕصِ دس تشاتش 
ٌ ْا اعتكثاس ٔ يٕضغ داؽتٍ دس تشاتش آ

تٕجّ داؽتٍ ٔ پشْيض اص كاسْايي 
كّ كًك تّ دؽًٍ اعت


