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وربور طیارش زا درومود لقادح ياراد هریدم تایه ياضعا موسود

 يانثتسا هب( ناینب شناد تامدخ و تالوصحم شورف زا یشان دمآرد زا یمین
 رب طورشم ،دنتسه ناینب شناد يالاک نیلوا يزاس يراجت هلحرم رد هک ییاهتکرش
 مالعا ای نئمطم رازاب ياراد و درادناتسا اب هارمه قفوم تولیاپ دیلوت ياراد هکنآ

).دنشاب دادرارق اب هارمه ربتعم زاین

)تکرش نآ رد همیب هقباس هام6لقادح اب ورفن3 لقادح( تقو مامت یناسنا يورین

تادهعت ماجنا ناکما دوجو اب یلبق تادهعت ماجنا رد ررکم تافلخت و هقباس ءوس مدع

 يدیلوت ياه تکرش
ناینب شناد تالوصحم

 هئارا ياه تکرش
 شناد تامدخ هدنهد

 ناینب

)بوصم تسرهف قباطم( ناینب شناد يالاک هدننکدیلوت

 ربتعم هیدییات ای درادناتسا قابطنا همانیهاوگ ياراد

 یسانشراک كردم لقادح اب ینابیتشپریغ تقو مامت یناسنا يورین
نانکراک لک دصرد30 لقادح ناینب شناد يالاک اب طبترم

)هنایلاس شورف دصرد7 لقادح( هعسوت و قیقحت هنیزه

رابکی لاسود ره نآ ياقترا ای ناینب شناد يالاک هضرع

 تامدخ و هعسوت و قیقحت ياه تکرش
یسدنهم یحارط

ناینب شناد یصصخت تامدخ ياه تکرش

خاش
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کرش ص
اسسوم و اه ت
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ناینب ش

 زا یکی اب طبترم یسدنهم یحارط تامدخ و هعسوتو قیقحت تیلاعف
ناینب شناد ياهالاک

 یسانشراک كردم لقادح اب ینابیتشپریغ تقو مامت یناسنا يورین
نانکراک لک دصرد50 لقادح ناینب شناد يالاک اب طبترم

 دوبهبای هتفای دوبهب ای دیدج تمدخ ای الاک کی لقادح هضرع
هتشذگ لاس کیرد دنیارف

تولیاپ ای یشیامزآ هنومن دح رد رثکادح دیلوت

بوصم تسرهف اب تمدخ عون قابطنا

 یسانشراک كردم لقادح اب ینابیتشپریغ تقو مامت یناسنا يورین
نانکراک لک دصرد50 لقادح ناینب شناد يالاک اب طبترم

)هنایلاس شورف دصرد7 لقادح( هعسوت و قیقحت هنیزه

)91تباث تمیق هب لایردرایلیم کی لقادح( هنایلاس دمآرد

یسانشراک كردم لقادح

 طبترم یملع ای يراک هقباس لاس3 لقادح
یتیریدم هقباس ای

هدش دییات عارتخا کی لقادح

هعسوت و قیقحت قیرط زا ینف شناد يزاس یموب و يزاس هنیداهن

 هعسوت و قیقحت درکلمع ياراد
تقو مامت یناسنا يورین رفن3 لداعم ياراد
دشاب هتشذگ نآ تبث خیرات زا لاس کی لقادح

 دییأت دروم( ناینب شناد يالاک دیلوت و یحارط همانرب ياراد ای هدننکدیلوت
)طوبرم يدربهار يروانف داتس ای طوبرم يروانف و ملع كراپ ای دشر زکرم

هعسوت و قیقحت قیرط زا ینف شناد يزاس یموب و يزاس هنیداهن

وربور طیارش زا درومود لقادح ياراد هریدم تایه ياضعا موسود

 ا  ا   تراظ  و نای   ش اد تاس و  و     ر  ت  الص ص     و ی ایزرا هو  راک

 ياه تکرش
ناینب شناد

 ياه تکرش
 ناینب شناد

اپون
یسانشراک كردم لقادح

 یملع ای يراک هقباس لاس3 لقادح
یتیریدم هقباس ای طبترم

هدش دییات عارتخا کی لقادح

نای   ش اد تاس و  و     ر  ت  الص  ص        ن  آ  الخ
۱۳۹۱ هامدن  ا

یلبق تادهعت ماجنا رد ررکم تافلخت و هقباس ءوس مدع


