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اشداپ نم زا رتهب ار نخس ميلقا تسین
 ارم دش ملسم ندنار نخس کلم ناهج رد

يناقاخ

 هب ،ناریا یزارفرس ی هیام اهرت سپس هک دوشگ ناهج هب مشچ یرتخد ،ام کیمارگ روشک ،ناریا رد ،هام تشهبیدرا ۲۲ خیرات رد *
.دش یناریا نانز هژیو

 .دندیزگرب شیارب ار میرم مان ،دوشگ ناهج هب مشچ ،ام ی هناد کت نیا هک یماگنه *
 رد ناغِلات نامدرم زا وا .دوب دعر یراکوکین یشزومآ عمتجم هريدم تئيه ِنیشنَرف و غرب سدنهم یناخازریم دمحا شردپ -
.تسا زربلا ناتسا
 هب و هدرک یسیون مان )ناشخرد یاهدادعتسا شرورپ یلم نامزاس ( داپمس سرادم رد نومزآ یارب ناتسبد نایاپ زا سپ ميرم -
  .دبای یم       هار نارهت ناگنازرف ناتسریبد
.دروآ یم تسد هب ار روشک یضایر دایپملا یالت ی هزیاج هک هدوب نارهت ناگنازرف ناتسریبد مراهچ و موس یاهلاس رد
 هب دوش یم رازگرب هک یناگمه ِنومزآ رد میرم اجنآ رد .دوش یم اپرب ۱۹۹۴ لاس رد گنک گنه یضایر یناهج دایپملا -
.دنک یم دوخ ِنآ زا ار یناهج یالَت ی هزیاج و دیآ یمرب یبوخ
 ار نآ ِیالت ناشن و هتفای تسد هاگیاپ نیرتالاب هب دایپملا نآ رد یناخازریم میرم .دوش یم رازگرب اداناک رد هک یضایر دایپملا ـ
 .دیابر یم

 یرتخد نیتسخن میرم و دنتفای هار ناریا یضایر دایپملا هب هک دندوب ینارتخد نیتسخن زا يتشهب ايؤر و یناخازریم ميرم *
.تفرگ الَت ناشن ناریا یضایر دایپملا رد هک دوب

 نمجنا ی همانهام رد وا زا یراتشونِ پاچ زا سپ .دنارذگ یم ار یسانشراکٌ هرود یتعنص هاگشناد رد یناخازریم ميرم *
 زاغآ نوتسنیرپ هاگشناد رد رایداتسا مان هب ارتکد ِتفایرد زا سپ .دور یم دراوراه هاگشناد هب و روشک نآ هب ،اکیرما یضایر
.دنک یم ،نداد شزومآ و راک هب
 ناهج ِناوج ِنادنمشوه هَد زا یکی مان هب ار وا اکیرما سنیاس رالویپاپ ی هناسر هک دوب ۲۰۰۵ ِلاس و نآ زا سپ لاس کی -
.دنیزگ یمرب
 هاگیاج رد و هتفر دروفنتسا هب سپس .دبای یم تسد یداتسا هاگیاپ هب اجنآ رد و هدنام نوتسنیرپ رد ۲۰۰۸ لاس ات ميرم -
.تشادن رتشیب لاس ۳۱ وا نامز نآ رد .دنک یم لابند ار شیوخ راک یداتسا

 هاگشناد یضایر رایشناد زین وا رسمه .دیآ یم رد کاردناو نای یرسمه هب یناخازریم ميرم هک دوب ۱۳۸۴ ِلاس *



 هاگشناد یضایر رایشناد زین وا رسمه .دیآ یم رد کاردناو نای یرسمه هب یناخازریم ميرم هک دوب ۱۳۸۴ ِلاس *
.تسا هدوب کچ یروهمج نامدرم زا و دروفنتسا
.اتیهانآِ مان هب تسا یرتخد ییوشانز نیا ی هویم

 : هتفگ وا .دوش هدنسیون هتشاد وزرآ یگچب رد هک هدش روآدای ییوگتفگ رد یناخازریم ميرم -
 ار یزیچ ره عقاو رد .مدنارذگ یم نامر ندناوخ هب ار متاظحل نیرتزیگنا ناجیه .موش هدنسیون هک دوب نیا میایؤر مدوب هچب هک یتقو «
 ».مدناوخ یم            ،دیسر یم متسد هب هک

زیگنا تفگش یدادخر *

 تاقباسم( شِیار ِشناد ِدرَوآ رد ات دندوب هتفر زاوها هب )یضایر ( شِیار ِشناد ِنایوجشناد زا یرامش ۱۳۷۶ هام دنفسا رد *
 ،دندوب سوبوتا نآ رد هک یناسک نایم زا .دنوش یم یسوبوتا راوس یگمه ،نارهت هب ِتشگرب رد .دننک )تکرش ( یزابنَه )یضایر
 تسد هب ار روشک مکی ی هیاپ ،درَوآ نآ رد هس ره هک .درب مان یزامن نیسح و یراختفا نامیا - یناخازریم میرم زا ناوت یم
 نیرتشیب هک ،فیرش هاگشناد )یضایر( شیار ِشِناد یوجشناد شش .دوش یم نوگنرس یا هرد هب هار نایم رد سوبوتا .دندوب هدروآ
 هک هدوب سوبوتا نآ رد یناخازریم میرم .دنتخاب ناج ،دندوب یناهج )یضایر ( شیار شناد یاهدایپملا ِناگدیزگرب زا اهنآ
.دََرب یم رَد هب ناج دادخر نیا زا هناتخبشوخ
 یم کَرَس هک اجک ره هب اهزور نیا .دراد یا هدرتسگِ یسررب هب زاین ،یمالسا یروهمج ِنداتفارب زا سپ ،روآدرد ِدادخر نیا -
!دوش یمن نامریگتسد یزیچ ،میروآ تسد هب ییاه یهاگآ ات میشک

.دوبر ام زا ار وا رگید یا هنوگب گرم نمیرها یلو ،دُرب رَد هب ناج ،هرد هب سوبوتا ِندش نوگنرس زا یناخازریم ميرم *
 اکیرما رد یناتسرامیب رد ،)ناطرس ( گنچرخ یرامیب هب ندش راتفرگ ِیپ رد یناخازریم میرم  هک ،دش هتفگ ۱۳۹۶ هامریت رد -
 ناوختسا زغم ات یرامیب نیا و دوش یم راچد ناتسپ )ناطرس ( گنچرخ یرامیب هب شیپ ِلاس راهچ رد وا ایوگ .تسا هدش یرتسب
.دریگ یم شناد ناهج زا و ام زا ار وا هتشادن لاس ۴۰ زا شیب وا هک یماگنه ۱۳۹۶ هامریت ۲۳ رد ماجنارس و دنک یم تفرشیپ وا

یناخازریم ميرم یاه یزارفرس

،یضایر دایپملا ،الَت ناشن ،گنک گنه ،۱۹۹۴ لاس -
،)هرمن نیرتالاب ( یناهج دایپملا الت ناشن ،اداناک ،۱۹۹۵ لاس -
،ناریا -نارهت رد یداینب یاه شناد هاگشهوژپ راکمه ،۱۹۹۹ ات ۱۹۹۵ یاه لاس -
،دراوراه هاگشناد راختفا ی هزیاج ۲۰۰۳ لاس -
،دراوراه هاگشناد نالیصحتلا غراف نیرترب ی هزیاج ۲۰۰۳ لاس -
،یلک تایضایر داینب رترب رگشهوژپ ی هزیاج ۲۰۰۴ لاس -



،دراوراه هاگشناد نالیصحتلا غراف نیرترب ی هزیاج ۲۰۰۳ لاس -
،یلک تایضایر داینب رترب رگشهوژپ ی هزیاج ۲۰۰۴ لاس -
، لاتنمولب سا - ما - یا ی هزیاج ۲۰۰۹ لاس -
 ایوپ یاه متسیس و یژولوپوت ی هراب رد ینارنخس یارب ،)تایضایر ( یرگشیار یناهج شیامه هب یناوخارف ۲۰۱۰ لاس -
،یلومعم لیسنارفید ٌهلداعم و   
،اکیرما یضایر نمجنا یوس زا رتس ی هزیاج ۲۰۱۳ لاس -
،لاس )مهم ( ِنیهِم ِنت هد زا یکی مان هب ،رچین ی هناسر یوس زا ندش هدیزگرب ۲۰۱۴ لاس -
 ،یلک تایضایر داینب ی هزیاج ۲۰۱۴ لاس  -
یناهج شیامه نامهیم و نارنخس ۲۰۱۴ لاس -
،لويس رد زدلیف ناشن ۲۰۱۴ لاس -
،هسنارف رد اه شناد ناتسگنهرف دنومه ۲۰۱۵ لاس -
،اکیرما نافوسلیف عمجم رد یدنومه ۲۰۱۵ لاس -
،اکیرما مولع یلم یمداکآ رد یدنومه ۲۰۱۶لاس -
.اه شناد و رنه ناتسگنهرف رد یدنومه ۲۰۱۷ لاس -

اه یگتسجَرب - اه یگِژیو - اه هاگیاپ = یلاعم +

 نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۱ تشهبیدرا
ییاسرت ۲۰۲۲ هِم هام


