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یایرادباسح هفرح

یرادباسح یاه  رازفا  یامرن  هفرح

یتایلام یایرادباسح  هفرح

دزمتسد قوقح و  یایرادباسح  هفرح

یتعنص یایرادباسح  هفرح

عفار یرادباسح  رازفا  هتفرشیپمرن 

رادیپس یرادباسح  رازفا  هتفرشیپمرن 

یلام یاتیریدم  هفرح

همیب رازفا  یامرن  هفرح

طسوتمیسیلگنا

ناریا یتعنص  یدیلوت  نونکات ۰۱-۱۳۹۵تکرش 
یلام ریدم 

armangar.com

یدمحم دمحم 
یرادباسح یسانشراک 

۰۹********* a**************hesabdar@gmail.com 

۱۳۷۱ لهاتم درم  -  تمدخ نایاپ   

یقفاوت یتساوخرد :  قوقح  لقادح   

تقو هراپ  تقو ,  مامت  یراکمه :  دادرق  عون   

هیقداص هدودحم  نارهت ، رهش  نارهت ، ناتسا   

متسیسنونکات ۱۳۹۴ ناراکمه  رادیپس  رازفا  متسیسمرن ناراکمه  -  ۱۲۳۴۵

رب یتایلام  همانراهظا  هئارا  یلام و  رتافد  نیودت  نانکراک و  قوقح  تخادرپ  هبساحم و  تکرش و  یرادا  یلام و  روما  هیلک  تیلوئـسم  تکرـش  نیا  رد 
.تسا هدنب  هدهع 

زا ۲ هحفص ۱ 

تالیصحت

اه تراهم 

اه نابز 

اه همان  یهاوگ کرادم و 

یراک یاه  هبرجت 

https://armangar.com
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ناریا یسرباسح  ات ۱۲-۱۳۹۵هسسوم   ۱۳۹۳-۰۱
رادباسح

ناریا یسرباسح  ات ۱۲-۱۳۹۲هسسوم   ۱۳۹۱-۰۳
رادباسح کمک 

armangar.com

هدنب هدهع  رب  تکرش  دنچ  یتایلام  همانراهظا  میظنت  رتافد و  هئارا  یلام و  یاهباسح  لرتنک  رتافد و  نیودت  تیلوئـسم  رادباسح  یلغـش  تیعقوم  رد 
.دوب

.دوب بناجنیا  هدهع  رب  تکرش  دنچ  یلام  یاهتروص  رتافد و  نیودت  هب  کمک  تیلوئسم  یسرباسح  هسسوم  نیا  رد 

۱۳۹۶
ییاراد هب  یتایلام  همانراهظا  رتافد و  هئارا 

نآ در  همانراهظا و  یسررب  زا  سپ  دش و  هئارا  ییاراد  هرادا  هب  یتایلام  همانراهظا  رتافد و  هژورپ  نیا  رد 
.تفرگ رارق  لوبق  دروم  تشگ و  هئارا  یتایلام  نیزیمم  هب  هیهت و  مزال  تایعافد  زیمم ، طسوت 

تکرش رد  یلام  ریدم 
ناریا یتعنص  یدیلوت 

تالوصحم هدش  مامت  هنیزه  نعت 
یلام یاهرازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب  یتعنص و  یرادباسح  جیار  یاه  یژولودتم زا  هدافتسا  اب  هژورپ  نیا  رد 

هناهام تروصب  تکرش  تالوصحم  هدش  مامت  هنیزه  ات  دش  داجیا  یحارط و  یدنور  هدش  یرادیرخ 
.ددرگ هبساحم 

رد یلام  ریدم 
یدیلوت تکرش 

ناریا یتعنص 

زا ۲ هحفص ۲ 

...همادا یراک یاه  هبرجت 

اه هژورپ

https://armangar.com
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