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هطا لؼات 

 اجتواػی

 ى ت ق ق خ خ خ 

     .زر فؼالیت ّای گزٍّی ضزوت هی وٌس

     .حمَق هتماتل زٍستی را رػایت هی وٌس 

     تاثیزات زٍستی تز َّیت ٍ تحصیل را تیاى هی وٌس

     .ٍیض گیْای زٍست ذَب را تیاى هی وٌس 

     .زر تارُ ی تصویواتی وِ گزفتِ است فىز هی وٌس

     ًام افزازی وِ هی تَاًس تا آى ّا هطَرت وٌس را تیاى هی وٌس

     .هفَْم هطَرت را تیاى هی وٌس

     .سِ هزحلِ ی ػوسُ وطاٍرسی را ًام هی تزز 

     .ػَاهل ػوسُ هَثز زر وطاٍرسی را تیاى هی وٌس

     .را زر هَرز وطاٍرسی تیاى هی وٌس( ع)سري اهام جؼفز صازق  

     .زر هَرز غذای هحلی   ضْز ذَز تَضیح هی زّس 

     .ٍیض گیْای وطت گلرا ًِ ای سا تَضیح هی زّس 

     .سِ گزٍُ ػوسُ ی اًزصی را ًام هی تزز 

     .چگَ ًگی  تطىیل ًفت را تَ ضیح هی زّس 

     .هفَْم تزق حزارتی ٍ تزق آتی  را تیاى هی وٌس 

     .هٌاتغ ًفت ٍ گاس ایزاى را ًام هی تزز

     .تفاٍت اًزص ی لاتل تجسیس ٍ غیز لاتل تجسیس را تیاى هی وٌس

     هفَْم ذط سهاى را تیاى هی وٌس  

ػَاهلی وِ هَجة گستزش ػلَم ٍ فٌَى زر زٍرُ ی اسال هی هی  

 .ضَز را ًام هی تزز

    

     .هزوش ػلوی جْاى اسالم را ًام هیثزز 

     .ًام ضْز ّایی وِ زر آى ّا رصس ذاًِ ٍجَز زارز را تیاى هیىٌس 

     تحث ٍ گفتگَ هی وٌسزر تارُ ی اّویت ًمطِ ی گززضگزی 

زر تارّی اّویت زٍرّی صفَیِ ٍ تاثیز آى زر ضْز اصفْاى تحث 

 .هی وٌس

    

زر گزٍُ تحث هی وٌس ٍ ( اصفْاى ًصف جْاى)راجغ تِ اصطالح 

 .ًظز هی زّس

    

     .تا ووه  زٍستا ًص وارت پستال زرست هی وٌس

     .وٌسایسُ ّایص را زر هَرز وارت پستال تیاى هی 

ایی وِ زر ساذتي تٌا ّای ُتا تَجِ تِ زرط اًَاع فٌَى ٍ ٌّز  

 .تاریری زر سهاى صفَیی تِ وار رفتِ را فْزست هی وٌس

    



هْوتزیي تفاٍت ّای هسجس اهام ٍ ضید لطف اهلل را تیاى هی 

 .وٌس

    

     . جاّای زیسًی ضْز اصفْاى را اس رٍی ًمطِ ًام هی تزز 

سفزًاهِ هٌسرج زر وتاب را تا ّن همایسِ هی وٌس ٍ ًىات زٍ  

 .هطتزن ٍ تفا ٍت ّا را فْزست هی وٌس

    

. اس رٍی ذط سهاى سهاى ّای تاریری را پیسا هی وٌس ٍ هی ًَیسس 

 ًوَزار سًسگی رٍس هزُ را رسن هی وٌس

    

     .را تیاى هی وٌس(ٍلت طالست )هثل رب الهٌظَر اس ض  

 . تزًا هِ ی هتؼازل ٍ غیز هتؼازل را تؼزیف هی وٌس  

 

    

 


