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اباب ناتسا   ناتسا هطسوتم   هطسوتم یـشزومآ   یـشزومآ ياه   ياه هورگ   هورگ يژولونکت  وو   يژولونکت هرادا   هرادا دناسر   دناسر یمیم   عالطا   عالطا هبهب   هلیـسو   هلیـسو نیدب   نیدب امارتحا   امارتحا مالـساب ؛  ؛  مالـساب
طیحم طیحم ياه     ياه یگدولآ   یگدولآ دنامسپ ، ، دنامسپ یـشزومآ   یـشزومآ هاگراک   هاگراک  ،»  ،» یقرـش یقرـش ناجیابرذآ   ناجیابرذآ ناتـسا   ناتـسا تسیز   تسیز طیحم   طیحم لکلک   هرادا   هرادا يراکمه   يراکمه

ودود یطیط    ، ، رهظ رهظ زازا   دعب   دعب تعاس  1717   تعاس سار   سار وو  99/08/0799/08/07   هبنشراهچ  99/07/3099/07/30     هبنشراهچ ياهزور   ياهزور  ، ، رانیبو رانیبو بلاق   بلاق ردرد   تسیز » » تسیز
وو يزومآ     يزومآ شناد   شناد ياهارسشهوژپ   ياهارسشهوژپ ناریدم   ناریدم روضح   روضح هنیمز   هنیمز دییامرف   دییامرف روتسد   روتسد تسا   تسا یضتقم   یضتقم دیامن . . دیامن رازگرب   رازگرب یلاوتم   یلاوتم هتفه   هتفه
ردرد تسیز   تسیز طیحم   طیحم ناسنا  وو   ناسنا یسانش  وو   یسانش نیمز   نیمز یمیش ، ، یمیش کیزیف ، ، کیزیف یسانش ، ، یسانش تسیز   تسیز یهاگـشیامزآ ، ، یهاگـشیامزآ مولع   مولع سورد   سورد ناریبد   ناریبد

قیرط قیرط زازا   مرتـحم   مرتـحم ناراـکمه   ناراـکمه هاـگراک ،  ،  هاـگراک نـیا   نـیا ردرد   تکرــش   تکرــش تـهج   تـهج تـسا   تـسا رکذ   رکذ هـب   هـب مزـال   مزـال ددرگ . . ددرگ مـهارف   مـهارف راـنیبو   راـنیبو
تبث تبث سنارفنک ) ) سنارفنک بوبو   شخب   شخب هحفص ، ، هحفص تسار   تسار تمس   تمس يونم   يونم  ) ) http://://fanavari..gam2.2.medu..ir  تیاس تیاس

ردرد تکرـش   تکرـش کنیل   کنیل سنارفنک  وو   سنارفنک بوبو   هبهب   لاصتا   لاصتا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم ياهرازفا   ياهرازفا مرن   مرن امنهار  وو   امنهار ياه   ياه لـیاف   لـیاف دـنیامن . . دـنیامن ماـن   ماـن
،، یشزومآ یشزومآ هاگراک   هاگراک ردرد   هدننک   هدننک تکرـش   تکرـش یمـسر   یمـسر ياهورین   ياهورین هبهب   دشاب . . دشاب یمیم   سرتسد   سرتسد ردرد   هدربمان   هدربمان تیاس   تیاس قیرط   قیرط زازا   هاگراک   هاگراک

دازآ دازآ ياهورین   ياهورین يارب   يارب وو   تعاس  »   »  تعاس تدم  44 تدم هبهب   دکدک  9210084792100847   اباب   زبس   زبس تلود   تلود تسیز  وو   تسیز طیحم   طیحم  » » تمدخ تمدخ نمض   نمض هرود   هرود
ياه ياه هورگ   هورگ ناسانـشراک   ناسانـشراک لاناک   لاناک قیرط   قیرط زازا   یلیمکت   یلیمکت تاـعالطا   تاـعالطا دـش . . دـش دـهاوخ   دـهاوخ رداـص   رداـص هاـگراک   هاـگراک ردرد   روضح   روضح یهاوگ   یهاوگ زین   زین

.. دیدرگ دیدرگ دهاوخ   دهاوخ مالعا   مالعا داش   داش اتیا  وو   اتیا ردرد   یشزومآ   یشزومآ

 

. تسا راظتنا  دروم  هسلج  عورش  زا  لبق  تعاس  مین  يزاجم  یشزومآ  هاگراک  رد  نیوعدم  روضح  **
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