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دراوم

۱ راکتبا و یدنم�ه اب روضح و هس�ح یاضف هب ندیشخب قنور

۲ یتنرتنیا یاههاگیاپ و تاعوبطم ،اه همانبش رد دارفا یوربآ کته زا زیهرپ

۳ یهلا تمعن کی دننام تاباختنا زا یرادساپ

۷ نابهگن یاروش تمرح کته و یمارتحایب زا زیهرپ

۴ ایند لومعم یاهدناگاپورپ یاضف زا یرود

۸ نوگانوگ یاه تیبصع کیرحت و غورد ،ینکارپ هعیاش زا زیهرپ

۶ »یهاو ن�گ رب هیکت ای عقاو فالخ نانخس« زا زیهرپ و تقیقح نایب

۵ تاباختنا هب تبسن مدرم یهدننک درسلد یاهفرح حرط زا زیهرپ

۷ تاباختنا رد روضح یارب مدرم قیوشت و هیجوت

۷ مدرم هب بوخ یاهمدآ یفرعم

یگداوناخ رارسا ندرک المرب

اهنآ ندرک اشفا و یناهنپ یاهسکع Rفرگ
یکاته قادصم

مدرم زا تسرد باختنا و رکف تردق ندش هتفرگ و اضف ندش مومسم
یلاخوت ِقربو قرزرپ تاغیلبت اب

نآ و نیا ندرک مهتم زا یرود

ترورض

یشیا[ و نیغورد یاهراک و بیرف زا یرود

یعرش دودح ظفح

قیداصم

یعرش یهفیظو و یهلا و ینید یهطبار زا ریغ یاهطبار چیه ندادن تلاخد
یگدنیا[ یاهدزمان یفرعم رد طرش

۸۶/۱۲/۲۵سلجم هرود نیمتشه تاباختنا رد روضح تبسانم هب مدرم زا رکشت مایپ .۱
۸۶/۱۰/۱۲دزی مدرم میظع ع�تجا رد تانایب .۲
۹۰/۶/۹رطف دیعس دیع زا[ یاه هبطخ رد تانایب .۳
۷۰/۹/۲۷نارادناتسا و روشک ترازو نالوئسم و ریزو اب رادبد رد تانایب .۴
۷۰/۱۰/۱۹مق مدرم فلتخم راشقا و بالط ،الضف اب رادید رد یربهر تانایب .۵
۷۱/۱/۲۷سلجم هرود نیمراهچ تاباختنا رد مدرم هدرتسگ روضح یپ رد رکشت مایپ .۶
۷۴/۱۱/۱۴نابهگن یاروش تاباختنا رب تراظن تأیه یاضعا رادید رد یربهر تانایب .۷
۱۳۸۳/۰۵/۱۵ ماظن نارازگراك راديد رد تانايب .۸
۱۳۸۸/۰۸/۰۶روشك ىملع ناگبخن زا ىعمج راديد رد تانايب .۹

۰۴/۱۳۸۸/۰۹روشك نايجيسب زا ىvثك عمج راديد رد تانايب .۱۰

R ۶شاد رظن رد ار ادخ هراومه

۹ دیوگ یم یدوخ هچنآ رد ديدرتو ناگناگیب فرح لوبقزا زیهرپ

۹قئاقح تسرد نایب و ساكعنا

۹لئاسم ندرك ىعرف ىلصارد هنافصنم درکلمع

۱۰ روشک ترازو و نابهگن یاروش ،یمسر نالوئسم راک رد ینکفادیدرت زا زیهرپ

ناگبخن و نالوئسم ،رگیدکی هب تبسن مدرم ندش نیبدب نادقف هجیتن

۸۸ تاباختنا زا دعب هنتف نادقف قادصم
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