
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هٌطاء ّوِ سعادت ّای 

هادی ٍ هعٌَی از داًطگاُ 

 .است

 (رُ)اهام خویٌی 

داًطگاُ فرٌّگیاى خیلی 

هْن است ایٌجا ضخصیت 

 .هعلویي ساختِ هی ضَد

 هقام هعظن رّبری                        

داًطجَیاى بایذ بِ هسائل 
سیاسی ٍ اجتواعی بِ هعٌای 

 .عام کلوِ آگاُ ٍ آضٌا باضٌذ

 جوَْر دکتر رٍحاًی ریاست هحترم

ٍجِ توایس داًطگاُ فرٌّگیاى 

از سایر داًطگاُ ّا  ًقص 

 .فرٌّگی آى است

 دکتر فاًی ٍزیر هحترم آهَزش ٍ پرٍرش

 ها زًذُ برآًین کِ آرام ًگیرین

 هَجین کِ آسَدگی ها عذم هاست



 

 ػخٗ آغبصیٗ 

حٕذ ٚ ػپبع فشاٚاٖ ٚ ثی پبیبٖ ٔخصٛف پشٚدٌبس ٞؼتی ثخؾ اػت وٝ ثب ِغف ٚ ثخـٙذٌی 

ٖ ٞب ٚ ٞش آ٘چٝ دس آٟ٘بػت سا ثب ػّٓ ثی ٔٙتٟبی  خٛد، ص٘ذٌی سا ثٛخٛد آٚسد ٚ صٔیٗ ٚ آػٕب

. خٛد آفشیذ

 ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٚ ٕٞٛاسٜ  وـٛسٔبٖ  اػتأشٚصػبص٘ذٌی خبٔؼٝ ثـشی، یىی اص دغذغٝ ٞبی 

التصبد ٚ فشًٞٙ، ثب ػضْ ّٔی ٚ ٔذیشیت »ثش ایٗ ٔٛضٛع تبویذ وشدٜ ا٘ذ ٚ أؼبَ سا ػبَ

 ٘بْ ٌزاسی فشٔٛد٘ذ ٚ دا٘ـٍبٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔشوض فش ٍٞٙی ثبیذ ثٝ ایٗ پیبْ ٔؼظٓ ِٝ «خٟبدی

ثخؾ فشًٞٙ ا٘صبفبً .  اص ثخؾ فشًٞٙ، سفغ ٔظّٛٔیت وٙیذ».سا ػش ِٛحٝ وبس خٛد لشاس دٞذ 

آٌبٞی  ثبیذ ثب ٕٞت ٚ تالؽ  ٚ .«وٓ ٍ٘یشیذ ٚالؼبً ٔؼأِٝ فشًٞٙ سا دػت . ثخؾ ٔظّٛٔى اػت

دس سفغ ایٗ سا  سػبِت خٛیؾ  ٔشدْ،اص ٘یبص سٚحی ثـش ثٝ ػبص٘ذٌی، پیـشفت، تٛػؼٝ ٚ آػبیؾ

ٞبی ثضسي ٕٞٛاسٜ دس ا٘ذیـٝ دیٍشا٘ٙذ ٚ دَ دس ٌشٚ  ا٘ؼبٖ ثٝ ا٘دبْ سػب٘یٓ چشا وٝ ٘یبصٞب

. ٟ٘ٙذ خذٔت ثٝ ٔشدْ ٔی

ؿىی ٘یؼت، اُٞ ٕٞت، ثب ٕٞت ٚ اسادٜ، ثٝ ٞذف ٞبیـبٖ ٔی ثبیذ اُٞ ٕٞت ثٛد ٚ تالؽ وشد  

چٝ صیجب اػت ٚ « ثّٙذ ٕٞتبٖ» ٞذف  لّٝ ٞب ٚ ثّٙذی ٞب وٝ پؼت ٚ ٘بچیض ٘ٝ ٞذف ٞبی .سػٙذ

اَٖ اهللَ تؼبِی یحِتُ ٔٓؼبِِی »: فشٔٛدٜ اػت سػَٛ ٌشأی اػالْ صّی اهلل ػّیٝ ٚ آِٝ دس ایٗ ثبسٜ

األٔٛسِ ٚ اَؿشافَٟب، ٚ یىشَٜٔ ػٓفْؼبفَٟب؛ خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ وبسٞبی ٚاال ٚ ؿشیف سا دٚػت داسد، ٚ 

. «وبسٞبی پؼت ٚ ٘بچیض سا خٛؽ ٘ذاسد

: ٚیُ دٚسا٘ت ٔی ٘ٛیؼذ

. دس وبس وشدٖ اػت؛ ٚ اؿتغبَ، ٘یٕی اص سٔض خشػٙذی ٚ خـٙٛدی اػت« ِغف ٚ صیجٙذٌی ػشّ»

. اص خذا ٔبَ ٚ ٔٙبَ ٘خٛاٞیٓ، ثّىٝ تٛفیك دس وبس ٚ ػُٕ ثخٛاٞیٓ

 اِٟی ثٝ أیذ تٛ ٚ ثب یبسی تٛ ای ثخـٙذٜ ی ثی ٕٞتب

ثشای تأٔیٗ، تشثیت ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی : دا٘ـٍبٜ فشٍٞٙیبٖ، دا٘ـٍبٞی اػت

ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، پیـشٚ دس آٔٛصؽ، پظٚٞؾ، تِٛیذ ٚ تشٚیح ػّٓ ٘بفغ ٔٛسد 

ٝ ای ٚ تخصصی  ٘یبص آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، ػشآٔذ دس آٔٛصؽ ٚ ؿبیؼتٍی ٞبی حشف

تشثیت ٔحٛس، تٛإ٘ٙذ دس ثٟشٜ ٌیشی اص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛصؿی ٚ تشثیتی دس ا٘دبْ 

ٝ ػبصی ثشای ؿىٛفبیی  ٔأٔٛسیت ٞب، ٔجتٙی ثش ٔؼیبسٞبی ٘ظبْ اػالٔی، تٛإ٘ٙذ دس صٔیٙ

ُ ٌیشی ٞٛیت یىپبسچٝ اػالٔی ا٘مالثی دا٘ـدٛ ٔؼّٕبٖ، - ایشا٘ی- فغشت، اػتؼذادٞب ٚ ؿى

ثشخٛسداس اص ٞیأت ػّٕی ٚ ٔذیشاٖ ٔؤٔٗ، آساػتٝ ثٝ فضبئُ اخالق اػالٔی، ػبُٔ ثٝ ػُٕ 

َ آفشیٗ، ثبٚسٔٙذ ثٝ خبٔؼٝ ػذَ خٟب٘ی  ، ٚاثؼتٝ ثٝ (خبٔؼٝ ٟٔذٚی)صبِح، تؼبِی خٛ ٚ تحٛ

 .ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

عجك  (ٚاحذ ثشادساٖ  )ثش ایٗ اػبع  ٔذیشیت خذیذ  پشدیغ خٛاخٝ ٘صیشاِذیٗ عٛػی 

 .ػش فصُ ٞبی  ریُ آغبص ثٝ وبس ٕ٘ٛدٜ اػت



ٚ  (اػبتیذ ، وبسوٙبٖ ٚ دا٘ـدٛیبٖ ثٝ ٚیظٜ دس ٌٌّٛبٜ ٞبی حؼبع )وبدس ػبصی  -1

 .تـىیُ یه تیٓ ٔٙؼدٓ

  دس ایٗ ساثغٝ اثتذا ثٝ د٘جبَ ٘یشٚ ٞبی خالق ٚ ٔجتىش ثٛدٜ ایٓ وٝ اص ایٗ خٟت دس

لؼٕت اداسی ثب خبثدبیی ٘یشٚ ٞب ٚ پزیشؽ ٘یشٚی ٔبٔٛس اص اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ 

پشٚسؽ خٟت ٌٌّٛبٜ ٞبی حؼبع  ٔب٘ٙذ ػشپشػتی ، تشثیت ثذ٘ی ، ٔـبٚسٜ ٚ 

 .حتی ٍٟ٘جب٘ی الذأبت الصْ صٛست ٌشفت

  ، دس ثحث دا٘ـدٛیی ٘یض پیؾ ثیٙی ٌشدیذٜ وٝ اثتذا تـىُ ٞبی دا٘ـدٛیی

فشٍٞٙی ، ا٘دٕٗ ٞبی ػّٕی  تخصصی ٚ حتی وبس دا٘ـدٛیی دیذٜ ؿذٜ 

 .اػت 

ثش٘بٔٝ ٞبیی دس تمٛیت فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی ٚ وؼت ٔٛلؼیت ٚ أتیبص دس ثیٗ  -2

 .دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ ٔٛػؼبت آٔٛصؽ ػبِی اػتبٖ ٚ وـٛس

 وٝ  دس ایٗ صٔیٙٝ اثتذا ٌشٜٚ ٞبی آٔٛصؿی ثش اػبع ؿیٜٛ ٘بٔٝ ای: آٔٛصؽ ػبِی

دادٜ ؿذٜ اػت ا٘تخبة ٌشدیذٜ ا٘ذ ٚ ٍ٘بٜ ػّٓ ٔحٛس خبیٍضیٗ ٍ٘بٜ دا٘ؾ 

 .ٔحٛس ٌشدیذٜ اػت 

 خٟت ػضّت ٚ وشأت اػبتیذ ٔحتشْ ٚ ٕٞچٙیٗ اػتفبدٜ اص : اػتبد ٔذاسی

فشٍٞٙیب٘ی وٝ ٔذسن دوتشی  ٚ دا٘ـدٛی دوتشی داس٘ذ دس اِٚٛیت لشاس 

 .ٌشفتٝ ا٘ذ 

 ٖدس ثحث دا٘ـدٛیی ثٝ د٘جبَ وـف ٘یشٚٞبی خّّبق ٚ ٔختشع : دا٘ـدٛیب

ٞؼتیٓ وٝ دس حبَ حبضش آلبی وشیٕی دا٘ـدٛی ٔختشع، سؿتٝ فیضیه ثب 

 وبس ػّٕی خذیذ خٛد ثیبٍ٘ش ایٗ ٚالؼیت اػت  ٚ ثحث ا٘تخبة ٚاحذ ثٝ 13

دادٖ ثٝ دا٘ـدٛیبٖ دس صٔیٙٝ ا٘تخبة   خبی ا٘تصبة ٚاحذ ٚ اختیبس وبُٔ  

 . ػّٕی ؿذٜ اػتٖدسٚع ٚ اػبتیذ ٔشثٛعٝ وٝ ایٗ ٟٔٓ ثب ؿشٚع تشْ تبثؼتب

ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ٔٙظٛس  تمٛیت فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٕ٘ٛد آٟ٘ب ثصٛست  -3

 .ثشخؼتٝ

  ٗػّٓ  –دس ایٗ ٔٛسد ٍ٘بٜ ثش ایٗ اػت وٝ فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی  تّفیمی اص دی 

ؿىُ ثٍیشد تب ٔؼّٕب٘ی ؿبیؼتٝ ٚ ثب ایٕبٖ ٚ ثب سٚیىشد فشٍٞٙی ثیشٖٚ ثیبیذ چشا 

 .وٝ فشًٞٙ دس د٘یبی أشٚص ٘مؾ اصّی دس تٛػؼٝ داسد 

 ثشٌضاسی دٚ خّؼٝ پشػؾ ٚ پبػخ خٟت حُ ٔؼبئُ ٚ : خّؼٝ پشػؾ ٚ پبػخ

 اداسی ٚ تمؼیٓ دا٘ـدٛیبٖ ٚ پبػخ ثٝ ػٛاالت آٔٛصؿی ، –ٔـىالت ٔبِی 

 .پشٚسؿی ٚ تشثیت ثذ٘ی ثب حضٛس سیبػت ٔحتشْ دا٘ـٍبٜ ٚ ٔؼئِٛیٗ ٔشثٛعٝ

 

 

 

 

 



 :تـىیُ ٟ٘بد سٞجشی -4

  ٝپیٍیشی ٞبی الصْ خٟت خزة یىی اص ثضسٌبٖ سٚحب٘ی ا٘دبْ ؿذٜ اػت و

ایـبٖ لجال دس ػٕت ٟ٘بد سٞجشی دس اػتبٖ ٞب ٚ دا٘ـٍبٜ ٞبی دیٍش ثٛدٜ اػت ٚ 

دس ایٗ خصٛف ٕٞبٍٞٙی ٞبی الصْ ثب ٟ٘بد  سٞجشی وُ وـٛس صٛست پزیشفتٝ 

اػت ٚ ٔٛسد اػتمجبَ دا٘ـٍبٜ فشٍٞٙیبٖ ٚ اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ وشٔبٖ 

 .٘یض لشاس ٌشفتٝ اػت

تمٛیت استجبط ثب اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ ػبصٔبٖ ٔشوضی ٚ  -5

 افشاد دس ػغٛح ثبال ثصٛست ٚالی ٚ حزف سٚاثظ صٛسی ٚ ظبٞشی

  ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔذیش وُ ٔحتشْ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ، سیبػت ٞیئت

أٙبء سا ثش ػٟذٜ داسد تب وٖٙٛ دٚ خّؼٝ پیشأٖٛ حُ ٔـىُ فضب ، 

٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ تؼبُٔ دس ثشٌضاسی ٔصبحجٝ دا٘ـدٛیبٖ خذیذ ٚ فضبی 

ٔٙبػت ثشای تشثیت ثذ٘ی دا٘ـٍبٜ ثشٌضاس ؿذٜ ٚ تفبٞٓ ٘بٔٝ ای ثب اداسٜ 

آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٘بحیٝ یه ٔٙؼمذ ٌشدیذٜ اػت، ٕٞچٙیٗ دس ثحث 

 .فضب خٟت پشدیغ خٛاٞشاٖ تالؽ ٞبیی صٛست ٌشفتٝ اػت

  خّؼٝ ای ثب فشٔب٘ذاس ؿٟشػتبٖ پیشأٖٛ فضبی آیٙذٜ دا٘ـٍبٜ ثشٌضاس

 .ؿذ 

  ٜٔذیش وُ ٔحتشْ حشاػت اػتب٘ذاسی : ثبصدیذٔؼئِٛیٗ اص دا٘ـٍب ،

سیبػت ٔحتشْ دادٌؼتشی حبج آلب اثشاٞیٕی، سیبػت ٔحتشْ آٔٛصؽ ٚ 

پشٚسؽ ٘بحیٝ یه ، سیبػت ٔحتشْ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتثٙبیی ثب 

تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ تؼذادی اص دا٘ـدٛیبٖ دس آیٙذٜ دس ایٗ اداسٜ ٔـغَٛ ثٝ 

وبسثشدی ، دػٛت اص –خذٔت ٔی ؿٛ٘ذ ، ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍبٜ ػّٕی 

 .ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍبٜ ثبٞٙش خٟت ثبصدیذ 

 :تمٛیت فؼبیت ٞبی پظٚٞـی -6

  یىی اص اػتشاتظی ٞبی  اصّی ایٗ دا٘ـٍبٜ سلبثت ثب ػبیش دا٘ـٍبٜ ٞب ثٝ ٔٙظٛس

 خّؼٝ 25/3/1393وؼت خبیٍبٜ تحمیك ٚ پظٚٞؾ اػت وٝ دس ایٗ صٔیٙٝ دس 

اِٚیٝ تـىیُ ٌشدیذ ٚ ٔمشس ؿذ وٝ اثتذا ٔىب٘ی خٟت ثب٘ه اعالػبت ٚ پظٚٞؾ 

دا٘ـٍبٜ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد ٚ ػپغ   ٔمبالت اػبتیذ ٚ دا٘ـدٛیبٖ خٕغ آٚسی 

ؿٛد وٝ اوٖٙٛ فضب ٟٔیب ٚ تؼذاد صیبدی اص ٔمبالت ٚ تأِیفبت ٕٞىبساٖ خٕغ 

 .آٚسی ٌشدیذٜ اػت 

 پیؾ ثیٙی ؿذ اػتجبساتی خٟت تحمیمبت دا٘ـدٛیی ٚ اػبتیذ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد. 

  ٕٞبٍٞٙی ٞبی الصْ ثب ػبصٔبٖ ٔشوضی ثٝ ٔٙظٛس اخز ٔدٛص ٘ـشیٝ ٚ چبح

ٔمبالت ٔشثٛعٝ وٝ وبسٞبی اِٚیٝ آٖ صٛست ٌشفتٝ اػت ٚ  دس ایٗ صٔیٙٝ ثب 

تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ  اػتبٖ وشٔبٖ لغت سیبضی وـٛس ٔحؼٛة ٔی ؿٛد، ٔدٛص 

 .٘ـشیٝ آٔٛصؽ سیبضی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

 :ا٘دبْ تجّیغبت صحیح ٚ ثٝ سٚص -7

 تجّیغبت ثٝ دٚ دػتٝ ّٔی ٚ ٔزٞجی تمؼیٓ ؿذٜ ا٘ذٖدس ایٗ صٔی ٜ 



 تب وٖٙٛ اػیبد ٚ خـٟٙب ٚ ٔشاػٕبتی ٔب٘ٙذ ٔیالد أبْ : ٔٙبػجت ٞبی ٔزٞجی

ٚ سٚص خب٘جبص ثٝ احؼٗ ٚخٝ ثشٌضاس  (ع) ٔیالد اثٛ اِفضُ – (ع)حؼیٗ 

ٚ .  ٌشدیذٜ اػت وٝ ٞذایبیی ثٝ خب٘جبصاٖ ٚ ایثبسٌشاٖ ٔحتشْ تمذیٓ ؿذ

  ٘یٕٝ –ٚ سٚص خٛاٖ  (ع)ٔیالد ػّی اوجش  - (ع)ٕٞچٙیٗ ٔیالد أبْ ػدبد 

 (ػح)ؿؼجبٖ ٚ ٔیالد یٍب٘ٝ ٔٙدی ػبِٓ ثـشیت حضشت صبحت اِضٔبٖ

 .اػتمجبَ اص ٔبٜ ٔجبسن سٔضبٖ ٚ ثشٌضاسی ِیبِی لذس

 ٔؼبئُ ثیٗ إِّّی ٚ ٔؼبئّی وٝ دس وـٛس ٞبی خبٚسٔیب٘ٝ : ٔٙبػجت ٞبی ّٔی

ٚ ٔؼّٕبٖ صٛست ٌشفتٝ آٌبٞی وبُٔ ٚ ٕٞذسدی الصْ صٛست پزیشفتٝ 

 .ثشٌضاسی ٔشاػٓ سٚص لذع  ٚ ؿشوت دس ٕ٘بص خٕؼٝ. اػت 

 :پیٍیشی ٚ تمٛیت اػتجبسات -8

  خزة اػتجبسات  حتّی اػتجبساتی وٝ اص ػبَ ٞبی لجُ ثبلی ٔب٘ذٜ ثٛد. 

 تٛػؼٝ فیضیىی ٔب٘ٙذ ػبیت دا٘ـٍبٜ وٝ آٔبدٜ ؿذٜ اػت. 

  خٟت أٙیت ثیـتش ٔشوض (خشیذ ٚ ٘صت دٚسثیٗ ٞبی ٔذاس ثؼتٝ)أٙیت اُپتیىی ٔشوض 

  دػتٍبٜ یخچب38َ-  تختٝ لبِی40خشیذ أىب٘بت ٚ تدٟیضات خٛاثٍبٞی ٔب٘ٙذ  -

 تخت ، تـه،وٕذ،خب ِجبػی ، – دػتٍبٜ وِٛش 28 دػتٍبٜ وِٛش ٚ تؼٕیش 10

 خبوفـی ٚ ػغُ خٟت سفبٜ دا٘ـدٛیبٖ

  َؿشٚع ٚ ٘بتٕبْ 1354پیٍیشی ػبخت ٚ اتٕبْ تبالس اختٕبػبت ٚالیت وٝ اص ػب 

 .ٔب٘ذٜ ثٛد 

 خشیذ دػتٍبٜ وپی خٟت تدٟیض ا٘تـبسات ٔشوض 

  ٝتدٟیض ٔؼدذ دا٘ـٍبٜ ثٝ دػتٍبٜ ٞبی صٛتی ٚ پیٍیشی ٔٛلٛفبت ایٗ ٔشوض و

 ٔـىُ اػبػی اػت ثشای ثشٌضاسی ٕ٘بص

 ٔغبِجبت اخبس پیٍیشی دوُ ٔخبثشات وٝ اص صٔبٖ ٘صت ایٗ دوُ وؼی پیٍیش

 ٔیّیٖٛ سیبَ ثبثت اخبسٜ 110 ٔخبثشات ٔجّغ 1392 ٘جٛدٜ ٚ تب ػبَ ثٟبی آٖ

 .ثذٞىبس ثٛدٜ وٝ ٚصَٛ ٌشدیذ 

 :ا٘دبْ خذٔبت سفبٞی دس ػغح لبثُ لجَٛ ٚ ٔٙغمی  -9

 ٖوبسوٙب 

 ُٙایدبد ػضت ، وشأت ٚ آسأؾ سٚا٘ی ثشای وّیٝ پشػ. 

  ٝ2ٔیّیٖٛ سیبَ اص ػبصٔبٖ ٔشوضی ٚ ؿبسط 3اختصبف وبست سفبٞی ثبٔجّغ اِٚی 

 ٔیّیٖٛ سیبِی دس ٔبٜ ٔجبسن سٔضبٖ ٚ ٘یض دس سٚص ػیذ فغش

  ٝٙثشٌضاسی ٔشاػٓ افغبسی ثشای وّیٝ پشػُٙ ٔحتشْ ثصٛست خب٘ٛادٌی وٝ ٞضی

 .آٖ سا فشدی خیش ٔتمجُ ؿذ

  رخیشٜ ٔشخصی ثبص٘ـؼتٍبٖ%- 45پبداؽ پبیبٖ خذٔت دا٘ـدٛیبٖ تب 

 ٞضیٙٝ تغزیٝ - ٞضیٙٝ ایبة ٚ رٞبة- وبست تفشیحی وٝ دس حبَ الذاْ اػت– 

 پیٍیشی وبست ٚسصؽ

  ٝپیٍیشی پشداخت اضبفٝ وبس وبسوٙبٖ سػٕی ٚ لشاسدادی وٝ دس ػبَ ٌزؿت

 .لغغ ٌشدیذٜ ثٛد

 ُپیٍیشی وٕه ٞضیٙٝ اصدٚاج فشص٘ذاٖ ؿبغ 



داًشگاُ فرٌّگیاى کار 

هبارکی است کِ شرٍع 

ایي داًشگاُ . شذُ است 

یک ًَع داًشگاُ 

استراتژیک هی باشذ کِ 

ًَع استراتژی آى تلفیقی 

 . علن هی باشذ–از دیي 

 دکتر پایٌذاى

 50 ْٔیّیٖٛ سیبِی ثبی وّیٝ وبسوٙبٖ ٔشوض ٘ضد ثب٘ه ّٔی50 فمشٜ ٚا . 

 ٖدا٘ـدٛیب 

  ٝایدبد تغییش صذ دس صذی دس تغزیٝ دا٘ـدٛیبٖ ٚ اضبفٝ وشدٖ ِجٙیبت  ٚ ٔیٜٛ ث

 تغزیٝ دا٘ـدٛیبٖ 

  افضایؾ حدٓ غزای دا٘ـدٛیی ٚ ثٟجٛد وٕی ٚ ویفی آٖ ٔٛخت سضبیت

 .دا٘ـدٛیبٖ ػضیض ٌشدیذ

 ٜثش٘بٔٝ ٞبی پیؾ سٚ ٚ دس حبَ پیٍیشی ٚ ا٘دبْ ؿذ : 

 (ایٙتش٘ت )فٗ آٚسی دا٘ـدٛیی -1

 ػیؼتٓ تغزیٝ -2

 حُ ٔـىُ وبست دا٘ـدٛیی -3

 حُ ٔـىُ ٘ظبْ ٚظیفٝ -4

 اتٛ ٔبػیٖٛ ػّف ػشٚیغ  -5

 اتٛٔبػیٖٛ  ٚسٚد ٚ خشٚج دا٘ـدٛیی -6

ػیؼتٓ خٛاثٍبٜ ٞب ٔدٟض ٚ ثشای ٞش دا٘ـدٛ تؼشیف ؿذٜ اػت وٝ دس وذاْ  -7

 .خٛاثٍبٜ البٔت ٕ٘بیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:سخي بسرگاى  

( ۱۲۹بقرُ )تَ بر ّر کار کِ بخَاّی قذرت ٍ علن کاهل داری 

  (اهام باقر ع )هَهي تولق ًوی گَیذ ٍحسذ ًوی برد،هگردر طلب علن 

 (حضرت علی ع )از داًش ٌّگاهی بْرُ هٌذ شَیذ کِ آى را بِ کار بٌذیذ 

 (حضرت علی ع)با آسایش تي ،ًوی تَاى بِ داًش رسیذ 

 


