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هعماج رد ناناوج طاشن هیحور تیوقت طرش

ریخا نارود رد اه تموکح یگتسباو و دادبتسا ،یتسس ،تثابخ

للم ریاس هب تبسن ملع رد اه تلم یخرب (فرگ تعرس
أشنم

یناسنا مولع هنیمز رد یگتسجرب و یروآون هب روشک یساسا زاینیناسنا مولع و ینف مولع یاههزوح رد اهرایعم ندوب هناگود هب هجوت ترورض

تفرشیپ و لیصحت ،شهوژپ تصرف داجیا ینعم هب ناگبخن زا تی7ح
یدام و یلام یاه تی7ح لمکم

هبخن یارب یملع سفنت ساسحا داجیا Fهر

یناگبخن هکبش و یرورپهبخن هخرچ داجیا

اه نآ تیبرت و هبخن یاهدادعتسا ییاسانش

لحارم
ناگبخن نایم زا باختنا و شنیزگ

ناگبخن تفرشیپ و ءاقترا هب کمک و یرادهگن

 یزاسهبخن هخرچ رد هبخن ندرک دراو

دراوم

لیلد
دوخ بولطم هدنیآ هب ندیسر تهج رد شالت یارب ناناوج یگدامآ

ناناوج فرط زا نآ راهظا و روشک هدنیآ زا ریوصت و هاگدید فیرعت

روشک تفرشیپ روحم نیرتیلصا

یلم ییاراد هب یصخش ییاراد زا ناناوج یگبخن  لیدبت Fهر

هنیمز ملع تفرشیپ تهج رد روشک ین7تفگ یاضف تیبثت

یملع باتشرپ تکرح زا تیاضر ساسحا اب اه تمه ندش مک یسانش بیسآ

ناهج یملع هلفاق زا روشک هلاس دصیس یگدنام بقعهار زاغآ رد هبخن ناناوج و روشک (فرگ رارقترورض لیلد

ایند طسوتم باتش هب تبسن یملع یربارب نیدنچ باتشیمالسا بالقنا اب هدمآ نادیم هب یاهدادعتسا و هدش هتخیگنارب تمهتفرشیپ أشنم Fهر

طرش
ملع رد یلعف باتش نداتفین رود زاناریا تلم اب بسانتم هطقن هب ندیسر یارب لاس۲۰ ات باتش نیا ظفح همزال

 برغ یاهتفرشیپ زا ناگبخن ندشن بوعرم
ملع رد یئاز نورد تیوقت و

برغ یملع یاه تفرشیپ زا یرایسب ندمآ تسد هب
رابکتسا و ملظ هب اکتا اب لیلد

ناگبخن یدربهار دنس غالبا و ییاهن بیوصت
ناگبخن هنیمز رد ماهبا طاقن زا یرایسب ندش فرطرب Fهر

نآ غالبا زا سپ اههاگتسد همه ییازفا مه و یراکمه طرش

م
يلوئس

ن ت
اگبخ

ابق رد ن
 ل

كرح
ملع ت

ي

هار زاغآ رد دوخ (سناد و یگبخن زارت رد ندنام
یملع ظاحل زا هقطنم یلوا هبتر ظفح فده

۱۴۰۴ قفا هب تبسن ناریا ماگنهدوز یلوا هبتر هب یخرب یافتکا یسانشبیسآ

روشک زاین هب ناگبخن شالت ندش فوطعم

روشک زاین هب یملع یاههلاقم دصرد داتفه ندوبن  رظان یسانش بیسآ

دوخ زا تبقارم

سفن بیذهت و تیونعم رد دوخ زا تبقارم

رکفت رد تبقارماههصرع

نمشد ههبج اب هلباقم رد روشک تیعضو هب تبسن تبقارم

دراوم

روشک یاهزاین ساساربI.S.I اب یراکمه قادصم

ناگبخن داینب شالت و هسلج رد هدش هراشا یمتسیس شور همزال

نآرق اب سنا و زاn هب م7تها راک هار

 یدصرددص (فرگ رارق
هجیتن تیرشب تمدخ رد ناگبخن ملع

ناسنا فئاظو رد رکفت و شنیرفآ رد رکفت

ترخآ هرابرد و ایند یگدنز رد رکفتقادصم

رشب یگدنز یساسا لئاسم و pاع یسایس عاضوا رد رکفت

تیمها تلع

تیمها

 تیمها
فعاضم

Fهر

ناگبخن ابراديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رب يرورم

1391/07/12

هقطنم رد یلوا هبتر بسک یارب اهروشک رگید شالت ترورض

ندش هبخن تمس هب نوماریپ یاضف نداد قوس لمکم

ترورض

ینمشد تلع

همزال

یمالسا بالقنا حوتفلا حتف
 تیمها

 تایلمع رد یزوریپ هک یناناوج تیبرت ندوب حوتفلا حتف
ماما هتفگ هب دندز مقر ار سدقلا قیرط هباشم قادصم


