
1387 لاس

ارجامرپ رايسب يلاس

يسمش1388 لاس زاغآ تبسانم هب بالقنا مظعم ربهر مايپ

 مايپ
 زاغآ تبسانم هب

1388 لاس

يگژيو

يلام ،يداصتقا ميظع نارحب

قيداصم

هزغ هب يتسينويهص ميژر ي هلمح

روشك لخاد لئاسم

اه هنيمز

يللملا نيب لئاسم

اپوراهرتسگ
هقطنم ياهروشك

يلامتحا راثآ
يراد هيامرس داصتقا هب اه هاگديد رد فرگش رييغت

اه تبقارم ي هماداهمزاليناهج نارحب نيا رابنايز راثآ زا مك يريذپريثٔاتام تيعضو

يناهج عضاوم

هجيتن

نيطسلف و تمواقم هب تبسن ي هنيكو دانع
هزغو نيطسلف مولظم تلم زا  يرادفرط

هزور22 گنج رد تسينويهص ميژر يماكان

يملع فلتخم ياه تفرشيپ

يداصتقا نارحب يفنم راثآ لرتنك

قيداصم

اكيرمآ

قيداصم

يا هتسه لئاسم رد تفرشيپ

ديما ي هراوهام باترپ

متشه سلجم راك هب زاغآ

يملع ياه تفرشيپ  زا هدش رازگرب هاگشيامندهاش
جياتن

قادصم

هنيمز نيا رد ناريا تلم يياناوت تابثا

نوگانوگ ياه  هنيمز رد ناريا تلم يارب ديدج رابتعا بسك

لاس ناياپ رد رهشوب هاگورين يشيامزآ يزادنا هار

تيمها
يروانف نيا  هدنراد دودعم ياهروشك نيب رد روشك نتفرگرارق

ناريا تلم ياه يياناوت ندوبن دودحم نداد ناشن

اهراك  بيوصت و تامادقا رد تلود اب بوخ يراكمهدركلمع

عناوم
ملاع رد يداصتقا دوكر ميظع جوم

اه لاح نيرتوكين هب لاوحا ليوحت يارب شالت1388 لاس اه هنيمزتلم  ي هفيظو
ايند

ترخآ

فرصم يوگلا حالصاقادصم

عبانم فرصم رد يهجوت يب يعون هب ام ندوب راچدترورض

داعبا
يصخش لئاسم
يمومع ياه هنيمز

جياتن
 روشك عبانم نتفر رده هب

ءاينغا و ارقف نايم ي هلصاف ندش دايز
يگدنز تايلوا ترسح رد يا هدع ندنام

فرصم ي  هنالقاع و هناربدم تيريدمهمزال

ديؤم
 مالسا رظن

ملاع يالقع ي همه رظن

 سفن ياوه ي هبلاطم اب فرصم تيريدم ندوبن نكممترورض

يريگ هجيتن
:1388 لاس يراذگ مان

ىوس هب نيلوئسم و مدرم تكرح
"فرصم ىوگلا حالصا"

يهلا تمحر و فطل هجوت يرورض ي هنيمزتيمها

يداصتقا ياه يزير همانرب و هرمزور يگدنز ردرييغت

ييوگروز لباقمرداه تلم تمواقم ناكما ي هبرجتتيمها

ناريا هيلع ياه ميرحت

جياتن
اهروشك يرايسب هبالتبم تالكشم زا ندنام ناما رد

ام تلم نداتسيا اپرس رب

هجيتنيداصتقا ياه تفرشيپ زور هبزور ييافوكش يارب شالتام هفيظو
فلتخم ياه هصرع رد نوگانوگ ياه تفرشيپ  هنيمز داجيا

مدرم يلاحشوخ

نهذداعبا

لد

يگدنز

همزال
يزير همانرب

هنيمز نيا ردتيلاعف شيازفا

نابطاخم
روشك نيلوئسم

ينغ و ريقف زا معا مدرم داحآ

"ييافوكش و يروآون" راعش ندش لاعف
يتامدقم هلحرم رد

هدنيآ ياه لاس رد راعش نيا يدج يريگيپدرواتسد ام هفيظو


