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 نارعاش  رادید رد یمالسا بالقنا مظعم ربهر تانایب
 1392/05/01

 اهرنه نیرتهتسجرة وسج رعش نتشاد رارك

لیلد

 ناگذةز ریاس هة تتسن ناذنمرنه تیلىئسم ندىة رتنیگنس

 نارگید هة تتسن ناذنمرنه هلمج زا ناگتخن تیلىئسم ینیگنس

رعش رنه ندىتن ینذش هنهک

 وا رعش رد رعاش تاساسحا نتفرگرظن رد

 وا رعش رد رعاش یاهیگنتلد نتفرگرظن رد تاظحالم

 وا رعش رد رعاش هشیذنا و تمکح نتفرگرظن رد

 یطخش یگذنز یراج لئاسم هة طىةرم تاساسحا وا رعش رد رعاش تاساسحا دورو ندىة مزاللیلد

رعاش هنالشاع تاساسحا
میداطم

  نآ هة رعش لک صاطتخا و تاساسحا رد طارفایسانشثیسآ

 فلتخم یاههرود رد نارعاش رعش رد یگنتلد نیا ندىة یمىمعلیلد

 اهنذش رادهحیرج و اهندرىخ هةرض دراد دىجو یگذنز رد هچ نآ زا رتارف یسیچرة ندرىخ ترسحیگنتلد یانعم

 تالکشم و یدام عضو
میداطم

 رعاش تیساسح و تفارظأشنم

 یذعس یاهرعش رد دىجىم تمکحزراة قاذطم
 وا یاهیگنتلد و تاساسحا دىجو نیع رد

 رعش ّهلك هة نذیسرهرمث

ثئاض

ظفاح
میداطم ریاس

 رعش رد هنامیکح هشیذنا و تمکح حرط

قاذطم

 رعش رد ینىنک نامز و هعماج هة طىةرم لئاسم رىهظ

 رعش رد یللملانیة یهطلس ماظن اة یمالسا باللنا ههجاىم رىهظ

 رعش میرط زا داهج رد ارعش رىضح

 هنامز و خیرات هة طىةرم لئاسم هة هجىت

 کدىک رعش هة هجىت

 اهناسنا هة نتخىمآ یارة مزال لئاسم حرطانعم

 ینید فراعم

یگذنز کتس

 یناسنا فراعممیداطم

تیرشة یارة ناریا هعماج یخیرات تکرح یشخةماهلا تیمها

 تیمها تلع

وا رة هلاس ۲۰۰ زا شیة هطلس زا ذعة ناریا تلم یگداتسیا

 هلاس ۲۰۰ هطلس کی زا ذعة یگدازآ و یدازآ مچرپ نذش هتشارفارة

 ناریا تلم هلاس ۸ یماظن داهج هة هجىت

یلم ترذك تخاس هة یشخةماکحتسا هة هجىت
میداطم

 یمالسا هعماج یانة داهج هة هجىت

یگذنز کتس حالضا داهج هة هجىت

 یلم ترذك ماکحتسا هة یربهر ررکم هیکت تیمها ذهاش

 یمالسا نذمت نتم  ،یگذنز کتس تیمها

میداطم

یمالسا یراذیة مهم هلأسم

 نیطسلف مهم هلأسم

 رعش رد یسایس تمکح و یناریا و یمالسا تمکح میهافم اىتحم

 هجىت درىم مهم یاهشخة زا کدىک باتک و رعش تیمها

 ناناىج دایز یاهداذعتسا ثسانمهنیمز
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