
 مالساب

 نیا اب فلتخم تایبا رد اهراب میتشاد ار وزارت موهفم روضح جنگ 906 همانرب رد هدش ریسفت 762 لزغ رخآ تیب رد

 ياقآ و انالوم ترضح ياهشزومآ ساسارب نآ موهفم و هملک نیا ردقچ مدید مدوخ رد اما میاهدش ورهبور موهفم

 اهنآ ریسفت و وزارت هب طوبرم تایبا زا يدادعت متفرگ میمصت روظنم نیا هب .تسا گنگ نم نهذ رد يزابهش

 .مراذگیم كارتشا هب يروضح جنگ ناتسود اب همادا رد هک منک يروآعمج ار يزابهش ياقآ طسوت

 

 ناهج رد مدیدن يرازاب چیه وزارت یب

 ؟ارچ نازیم شَدَوْبَن ملاع ،دننوزوم هلمج

 748 و 512 ياههمانرب - 141 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 زا هدافتسا و تسا نوزوم مه ملاع مامت ینعی ملاع هلمج .دشاب هتشادن وزارت هک درادن دوجو ناهج رد يرازاب چیه

 میناوتب نآ زا ات میراد هگن زاب نامیعس رثکادح اب ار نورد ياضف دیاب تسرد هدافتسا يارب .دهاوخیم وزارت نآ

 .تسا هدز مه هب ار ام نورد يوزارت اهیگدینامه هک تسا نیا ام لکشم اما ،میربب هرهب

 

 نیا ِنوزوم یتعاس ،ینآ ِنازیم یتعاس

 شیوخ ِنوزوم يوش ات ،وش دوخ ِنازیم نیا زا دعب

 24 و 754 ،821 ،875 ياههمانرب - 1247 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نارگید زا دیلقت و هسیاقم ام يوزارت نونکا و میاهداد تسد زا ار نورد يوزارت لفآ ياهزیچ اب شنامه تلعهب ام

 هک ییاهرواب ِساسارب میناوتیمن ام .دننک دیلقت ام زا نارگید میهاوخیم ای مینکیم دیلقت نارگید زا ای ام .تسا

 هسیاقم زا ،میوشب نامدوخ يوزارت دیاب نیا زا دعب .میسرب يدازآ و شمارآ ،يداش هب میریگیم نارگید زا تسبرد

 نارگید زا هک ینهذ ریوصت ای میتخاس نامدوخ هک ياهتفای لامک ینهذ ریوصت اب ینهذ ریوصت ناونعهب نامدوخ

 فرحنم ریسم زا ار ام و دنزب ار ام هار دناوتیم دراد ینهذنم هک یسکره هنرگو میرادرب تسد مینکیم سکعنم

 .دنک

 

 سک ره دَنَز هر وز ار وت سپ ،يرادن رگ وزارت

 دراد رز هک يرادنپ وت ،دیارایب یبلَق یکی

 748 همانرب - 563 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،دشکیم یبناج کی هب ار ام نامزکرم یگدینامه ره میشاب هتشادن وزارت و دوشن زاب نامنورد میلست اب رگا سپ

 ياهزیچ میرادن وزارت نوچ .دننکیم فرحنم ار ام وزارت دوجو مدع و اهیگدینامه نیمه ِقیرطزا مه ینهذ ياهنم



 یسکره .میهدیمن صیخشت ار يونعم داتسا و لوغ قرف نمضرد .مینکیمن مه ناشلو و میدیرخ ار اهدرد لثم دب

 .تسا بان يالط مینکیم رکف ام و دنکیم شیارآ ار یبلقت زیچ کی

 
 یجنسیم نادب و تْنَّیَعُم ِنازیم تسه

 نیب نازیمیب ِرز و راذگب نازیم هلَه

 815 همانرب - 2002 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و میراد ینهذنم ياپورس ،میراد منادیم ،میراد یگدینامه رب ینتبم يوزارت ،میراد نیعم يوزارت ام هک ینامز ات

 يوزارت نیا دیاب ام ینعی راذگب نازیم هله .مینکیم تیاکش ،میجنسیم نامینهذ يوزارت اب ار هظحل نیا قافتا

 راکیب ار نهذ میناوتیمن لوا رگا .میوش هدنز تسین شجنس لباق ییوزارت چیه اب هک يرز هب ات میزادنیب ار ینهذ

 .مینک دودحم ار شتردق یساسا نوناق اب لقادح مینک

 

 نیقی ناد وزارت و هلْیَک نوچ عرش

 نیک و گنج زا دنهر نامصخ ودب هک

 402 و 738 ،735 ،731 ياههمانرب - 1214 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نوناق کی دیاب ،دشکن ییوسهب هظحل ره ار ام صرح هک میشاب بظاوم یلیخ میرادن ینورد تسرد يوزارت رگا

 نوناق .مینامب ناما رد ینهذنم ياهدرد زا هدش مه یتدم يارب ات مینکب تجح هشیش رد ار وید و میسیونب یساسا

 زا هک تسا ییوزارت دننام تسرد میسیونیم نامینهذنم برخم ياهراتفر یضعب زا زیهرپ يارب ام هک یساسا

 هنیک و گنج هب حلص ياهدادرارق اب دارفا مه يدام ناهج رد هک روطنامه دنکیم ظفح ار ام نهذ ياههلیح

 وید میشاب هاگآ دیاب ،تسا دنب ییوم هب دوشیم هتسب نهذ اب هک اهدادرارق نیا مینادیم ام همه اما .دنهدیم نایاپ

 ناسنا هتفایمیلعت گس اما دوش رتهب ام یگدنز یمک يرادمنوناق ِرطاخهب تسا نکمم .هدرمن اما هتفر هشیش رد

 .مینک هزیتس ناگرزب اب و میتسه یسک مه ام مینک رکف یگدنز يرهاظ دوبهب ِرطاخهب دنکن سپ تسین هدش لیدبت

 

 ار هوک دَجْنَس ،هّرَذ دیآیب رگ

 یتَف يا شوزارت ،هُک نآز دَرَد رب

 

 دَنَتیم وزارت دوخ ِسایق زک

 دنُکیم وزارت رد ار قح ِدرم

 

 دَرِخ ِنازیم هب وا دجنگن نوچ



 دَرَد رب ار دَرِخ ِيوزارت سپ

 831 و 816 ،748 ياههمانرب - 379 ات 377 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و گرزب کی ندرب لاؤس ریز ردقچ هک میوشیمن هجوتم میشاب هتشادن وزارت و میشابن نشور یگدنز هب ام رگا

 اب ار اهنآ دنتسه هوک هک ناگرزب ندیجنس يارب ام تسا هسیاقم ینهذنم رازبا .تسا كانرطخ وا ندرک ناحتما

 هدیردرب ناميوزج لقع يوزارت دریگب تروص راک نیا رگا .میجنسیم نامدوخ يدیلقت و هدشیطرش ياهرواب

 رگا و مینیبب ار نامنورد يرامیب و بیع دیاب هکلب مینک هزیتس ناگرزب و یگدنز اب دیابن ام لیلد نیمه هب .دوشیم

 تساوخ رب قبطنم دهدیم ناشن ار شدوخ هظحل نیا قافتا اب هک یگدنز راک ای ناگرزب ياههزومآ یتیعضو رد

 .میریگب داریا یگدنز زا دیابن تسین ام ینهذ يوزارت

 

 
 هِنَم هنییآ رب بیع ،وشِب كاپ ار يور

 نُکَم ْيوزارت ِبیع ،نُک هرَس ار دوخ ِدقن

 831 و 748 ،553 ياههمانرب - 1992 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 ندینادرگ هزیکاپ ،ندینادرگ صلاخ :ندرک هرَس

 

 .تسا ام رد لکشم نآ دراد دوجو یلکشم رگا و دنکیم راک تسرد تسا ادخ ۀنیآ و وزارت هک هدشهدوشگ ياضف

 یگدنز تروصنیا ریغ رد .مینک راک ادخ يوزارت و رظن دید اب و میزادنیب رود ار نامدوخ يوزارت ام هک تسا مهم

 .درک دهاوخ راکیب ار ام ینهذ يوزارت نیا ًامتح

 

 دنک رخف درخ يوزارت هب واک یسک ره

 شدشک نازیم هب خرچ دوب هام نوچ هچ رگ

 748 و 594 ياههمانرب - 1252 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رادلوپ رایسب ینعی میشاب هام رگا یتح مینک اهر ار نآ میهاوخن و میزانب نامینهذ كراپ و وزارت نیا هب ام رگا

 ینهذ كراپ نیا هب اضق اب یگدنز ،دشاب هدش افوکش ام یگدنز مه ردقچره میشاب بوبحم ،میشاب فوسلیف ،میشاب

 .دنکیم هلمح ام

 

 دربب و درایب ،دریگ و دَشخَب يادخ

 تسنوزوم لقع ِنازیم هب هن وا ِراک هک

 808 و 581 ،579 ياههمانرب - 485 ةرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم



 

 همادا ار نآ زا هدافتسا دهدیمن هزاجا ام هب یگدنز ًایناث ،تسا صقان ًالوا ام نهذ يوزارت نیا میدیمهف هک الاح

 مظن اب یگدنز نوچ .مینک اهر دیاب ار تمالم ،مینک اهر ار ینهذ ياهببس دیاب ینعی ،مینک اهر ار نآ دیاب میهد

 ییاج ترضح نیا رد اهنیا ؟داتفا قافتا نیا ارچ ؟یتفرگ ار نآ ارچ ؟يداد ار نیا ارچ ایادخ .دنکیمن راک ام ینهذ

 .مینکشب دیاب ار درخ يوزارت سپ .دنرادن

 

 متسکش ار وزارت نم یتسم ز

 دَجنَسَن ار رهوگ ِناک وزارت

 748 و 512 ياههمانرب - 672 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نیا .دوش هدیرد ینهذ يوزارت نیا هک میوش تسم ردقنآ دیآیم ییاشگاضف ِقیرطزا هک یبارش اب دیاب نیاربانب

 راکهب ام نورد زا ادخ يوزارت دوش راکیب یتقو و تسین نآ تاکرب و رهوگ ندعم شجنس هب رداق يوزج لقع

 .دتفایم

 

 درک تسار وزارت ار وزارت مه

 درک تساک وزارت ار وزارت مه

 853 و 824 ،821 ،748 ،636 ،635 ،633 ياههمانرب 122 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .تسا روضح يرایشه نآ رگید فرط رد و یمسج يرایشه وزارت هفک کی رد .دنراذگیم رثا رگیدمه يور اهوزارت

 تاکرب زا و مینکیم زاب ار اضف رگا .میربیم هرهب هفک مادک زا هظحل نیا ام مینیبب ینعی هظحل نیا رد ندوب بقارم

 ینهذنم زا و میدنبیم ار اضف رگا اما ،دنکیم تسرد مه ار ام يوزارت هدشهدوشگ ياضف مینکیم هدافتسا نآ

 .دنکیم يروآدای ام هب راب نیمرازهدص يارب ار نیرق تیمها تیب نیا .دوشیم بارخ نامیوزارت ،میریگیم کمک

 دهاوخ ریثأت ام يور ًامتح ،مینارذگیم تقو وا اب هک یسکره ،مینیبیم هک ياهمانرب ره ،میناوخیم هک یباتک ره

 هظحل ره ناشدوخ دارفا نآ رگا سکعرب و دزیریم مههب مه ار ام يوزارت دشاب ینهذنم سنج زا رگا و تشاد

 .دننکیم تسرد مه ار ام يوزارت دنشاب یگدنز اب وسمه

 

 تمایق يوزارت تخیوآ هک زیخرب

 ینارگ وت ای یکبس هک نیبب ،جنَسرَب

 748 همانرب - 2624 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



 راکهب مه ادخ يوزارت ،میوش دنلب یگدنز ياپ يور دق مامت و میوش میلست هک نیمه ،تسا هظحل نیا ام تمایق

 میتسه هدنجنس هظحل نیا ام .مینیبب لد مشچ اب ار نامروضح و شنامه نازیم وزارت نآ رد میناوتیم ام و دتفایم

 ياهرواب و اهدرد و نهذ يوزارت اب هن اما تسا ام تیلوئسم نیا و میتسه دازآ ردقچ ای تیوهمه ردقچ مینیبب دیاب و

 .میجنسب دیاب مدع زکرم يوزارت اب هکلب هدشیطرش

 

 نابز ار نازیم داد یلاعت قح

 ناوخب نامحر ةروس نآرق ز نیه

 

 لِهَم ار نازیم شیوخ ِصرح ز نیه

 لِضُم ِمصَخ ار وت دمآ صرح و زآ

 836 و 820 ،816 ،758 ،748 ،820 ،745 ياههمانرب - 1401 و 1400 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هظحلهبهظحل ییاشگاضف ِقیرطزا راک نیا و مینک هنزاوم ار اههنابز دیاب وزارت ناونعهب ام ینعی هداد نابز وزارت هب ادخ

 :دیامرفیم هک میناوخب ار نامحر هروس دیاب .دریگیم تروص

 

 »َناَزیِمْلا َعَضَوَو اَهَعَفَر ءاَمَّسلاَو« 

 ».داهن رب ار وزارت و تخارفا رب ار نامسآ«

 »ِناَزیِمْلا یِف اْوَغْطَت اَّلَأ«

 ».دینکم رواجت وزارت رد ات«

 »َناَزیِمْلا اوُرِسْخُت اَلَو ِطْسِقْلاِب َنْزَوْلا اوُمیِقَأَو«

 ».دینکم یتسردان نازیم رد چیه و دینک تیاعر تلادع هب ار ندرک نزو«

 9 ات 7 تایآ ،)55( نمحرلا هروس ،میرک نآرق

 

 زواجت وزارت رد هظحل نیا رد تیاکش و ضابقنا اب ام اما هداهن انب ادخ هک تسا ییوزارت نورد هدوشگ ياضف

 ام .تسام عمط و صرح نیمه ام نمشد نیرتدب هک تسام ناوارف صرح ،زواجت نیا یلصا تلع و مینکیم

 صرح یتقو .میزیتسیم رگیدمه اب يزیچ و عوضوم ره رس هظحل ره صرح ۀجیتنرد وزارت نتفر نیب زا ِرطاخهب

 .میربب راکهب ار مدع يوزارت ام هک دنزب نیمز ار ام دناوتیمن عمط و

 

 قبس هک هظحل نیا رد هک هدرک داجیا دنوادخ نیا يارب ار هدشهدوشگ ياضف اب ینهذنم يهنزاوم يوزارت سپ

 ارجا يدنوادخ ِلدع ،تسا تسلا سنج زا هک هظحل نیا رد ،میتسه وا ِشوغآ رد عقاورد هک هظحل نیا رد ،تسا

 .میهد صیخشت هدنز یگدنز زا ار ینهذنم یگدرم قرف ام و دوشب



 

 قح داهنب نیا ِرهب وزارت نیا

 قَبَس رد ار ام فاصنا دور ات

 

 منک مک نم ،ینُک مک وزارت زا

 منشور نم ،ینشور نم اب وت ات

 836 ،831 ،820 ،816 ،768 ،748 ،578 ،470 ياههمانرب - 1900 ات 1899 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 878 و

 

 نشور یگدنز ۀلیسوهب نامنوریب و نورد ،دوشب زاب ام نورد رد اضف رگا هک دنکیم لمع تروصنیا هب وزارت

 یگدنز مینک زاب ار نامنورد ياضف ،مینک رتشیب ار روضح يرایشه و مینک رتمک ار یمسج يرایشه رگا .دوشیم

 مینک رهاظ ار ینهذنم تافص میهاوخب ،مینک تیاکش رگا اما .دنکیم رتشیب ار ییانشور و دوشیم رتنشور

 .دزیریم مههب وزارت و دزادنایم ریگ یگدینامه رد ار ام رتشیب مه یگدنز

 

 دبلط نوزوم قشاع ناهج ِنوزوم هش نآ

 مسرب نازیم هب هک ات رَز هکس نم ِخر دش

 693 و 547 ياههمانرب - 1400 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دوشیم بارخ اهتیعضو ردقنیا ،دوشیم داجیا درد ردقنیا ،دزویم جک داب ردقنیا مینیشب جک نامیلس لثم ام رگا

 رارف و میشکب ار هنارایشه درد دیاب ،دوش درز ام خر دیاب رز هکس هب ندیسر يارب .میوش نوزوم هرخالاب مه ام هک

 تبقارم ناممسج زا هنوگچ میمهفیم ،مینکیم ادیپ وزارت مه ام میوشیم نوزوم یتقو .میوش لیدبت ات مینکن

 و تسا مزال ملع ردقچ ،میروخب هچ ،مینزب فرح هنوگچ ،مینزب یفرح هچ ،مینک رارقرب طابترا یسک هچ اب ،مینک

 مه وزارت و هنیآ نیاربانب میتسه یگدنز سنج زا ًاترطف ام .دنکیم نوزوم ار ام و دهدیم وزارت یگدنز نیاربانب ،...

 .تسا ناهج اب ام دح زا شیب شنامه لیلدهب هدروخ مه هب نیا نونکا رگا و میتسه

 

 رای ایوگ و شومخ وزارت و تسهنیآ وچ

 دراد وگ و تفگ ِيوخ وا هک هدیمر نم ز

 748 همانرب - 933 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 وزارت وچ نک وخ هلَه ،بلیب ِنتفگ نخس وت

 دیآ رذگ ایند ز وچ نادند و بل دَنامن هک



 906 و 748 ياههمانرب - 762 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یلیخ نیاربانب .میرواینرد رکف تروصهب ار نیا ام هک تسا مهم اما ،تسه وزارت هدشهدوشگ ياضف ام همه نورد

 دنک دازآ ار شدوخ دادتما دهاوخیم هظحل ره و تسا يدیدج راک رد هظحل ره ،تسا وزارت و هنیآ یگدنز میتفگ

 رکف تشپ رکف و نهذ اب ندز فرح هکنیا طرشهب ،دنکن دنلب ار شتشگنا هظحل نیا ام رفاک درخ هکنیا طرشهب

 نیا ،مینک رذگ ایند زا میتسه نت رد هکیلاحرد و میوش عمج اهیگدینامه زا میناوتیم .دنکن رتمکحم ار ام دنب

 نهذ ندش رفص شاهمزال اما میوش یگدنز راهظا لحم و میوش عمج ایند زا هک تسا ام شنیرفآ زا یلصا روظنم

 ِقیرط زا ار شدوخ و دنک تسرد ار ام يوزارت میهدیمن هزاجا یگدنز هب مینزیم فرح نهذ اب هک ینامز ات .تسا

 .دنک نایب ام

 

 یفرح ورَد دنیب مک هک شتسد دَهَن اج نآ ملق

 ؟يدرگیمن مک یفرح وت شحیحصَت ِقشع زا ارچ

 885 همانرب - 2500 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رکشتاب

 نارهت زا ادلی


