
1389 لاس رد هملك يعقاو ينعم هب"فعاضم راك و فعاضم تمه" ققحت

1/1/1390-يوضر رهطم مرح رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رد هدش حرطم
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اه هناشن

یداصتقا هصرع رد فعاضم راک و فعاضم تمه ققحت

یروانف و ملع هصرع رد فعاضم راک و فعاضم تمه ققحت

1389 لاس یاهتنا رد یربهر دیدزاب دروم یروانف و ملع هاگشیا 
اه هنو 

1389 لاس یادتبا رد یربهر دیدزاب دروم یتعنص شخب

نوزفازور باتش اب هارمه ،روشک رد هتسجرب یملع تکرح کی زاغآ

 یبایزرا
یربهر

 مدرم عالطا هب تبسن دراد دوجو روشک یروانف و ملع رد هچنآ ندوب رتشیب

هَیلع َلیص ُهدَِجی M نم و لاص ُهدَجَو نَم ،ناطلس ُملعلادیؤم

یللملا نیب ربتعم زکارم شرازگدیومیناهج باتش طسوتم ربارب نیدنچ یملع باتش هب دیسرهجیتن

ام نادنمشناد هعومجم یروابدوخ و یوق هیحور  طاقن
ام توق

)لاس35( اه نآ ینس طسوتم ینییاپ و ام نادنمشناد بلغا ندوب ناوج

روشک رد تورث دیلوت ات ملع دیلوت هریجنز یریگ لکش

ام روشک یلصا هیامرستیمها

هک ییاهراک همه ماجنا ییاناوت هب bشاد روابقادصم
دنشاب تخاسریز یاراد روشک رد

ناناوج هب ندرک دeتعاام هفیظو

ناناوج رانک رد نمؤم و هتشکراک دیتاسا دوجوتصرف

لوصحم دیلوتلحارم

یروانف دیلوت

شناد و ملع دیلوت

لوصحم یزاس یراجت

روشک یارب تورث دیلوت

نمشد تسکش و ام هیلع برغ  یاه میرحت اب هنادنمشوه ههجاوم

یتفنریغ تارداص شیازفاقیداصم

هدش هئارا رامآ قبط ،روشک رد لغش رازهدصشش و نویلیم کی داجیا

روشک رد اه هنارای یدنمفده رد دنلب ماگ

یرهش و ییاتسور نکسم داجیا

تلود قفاوم ای فلاخم یداصتقا نارظنبحاص همه رظن قافتاترورض هناشن
اه هنارای یدنمفده ترورض رد

اه هنیمز ندوبن هدامآ و راک یراوشد و یتخستیمها

دش یم هبلاطم اه تلود همه زا هک ییاهوزرآ وزج

اه هنارای یدنمفده یارجا یارب تلود و تلم یلاع یراکمه

فادها

روشک یمومع عبانم فرصم تیریدم

اه هنارای هنالداع عیزوت

داصتقا راتخاس حالصا

تفن هب ام روشک داصتقا یگتسباوتیمها

موزل تروص رد تفن تارداص فقوت ییاناوتفده

یتفنریغ تارداص شیازفا یارب دنلب ماگ bشادرب89 همانراک

نمشد فده
هام6 تدم فرظ ناریا ندروآرد اپ زا

ماظن هب اه نآ ضارتعا و مدرم هب راشف

فلتخم یاه شخب نالوئسم مکارتم راک و شالتتیقفوم تلع

نیزنب میرحتقادصم

ییافکدوخ یارب ام نادنمشناد شالتهجیتن

ینیب شیپ زا شیب رازه500تیمها


