
يزرواشک تالآ نیشام تالیهست  عیزوت دنیآرف

هب  تساوخرد هئارا
يزرواشک داهج

ناتسرهش

یضاقتم

عورش

اب تساوخرد یسررب
ياهتیولوا هب هجوت

ناتسرهش

يزرواشک داهج
ناتسرهش

ریخ

تساوخرد
اب بسانتم

و طیارش
تیولوا
؟دشابیم

یماسا لاسرا
دجاو نایضاقتم
تنواعم هب طیارش
تادیلوت دوبهب

یهایگ

يزرواشک داهج
ناتسرهش

دجاو دارفا یفرعم
تنواعم هب طیارش

روما و يزیر همانرب
يداصتقا

دوبهب تنواعم
یهایگ تادیلوت

دجاو دارفا یفرعم
تیریدم هب طیارش
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ناتسا

همانرب تنواعم
روما و يزیر

يداصتقا

دجاو دارفا یفرعم
کناب هب طیارش
ناتسرهش لماع

بعش تیریدم
ناتسا لماع کناب

A

A

یضاقتم هب مالعا
هدنورپ لیکشت تهج

لماع کناب رد

يزرواشک داهج
ناتسرهش

رد هدنورپ لیمکت
لماع کناب

ناتسرهش

یضاقتم

هب تالیهست تخادرپ
یضاقتم

لماع کناب
ناتسرهش
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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نیمز هتبثم  كرادم-
ءاضعا ییاسانش كرادمپ-

تراهم یهاوگ-

دنیآرف دک
MK -3001-3

دنیآرف ناونع
يزرواشک تالآ نیشام تالیهست  عیزوت دنیآرف

نیودت خیرات
1385/3/10

يرگنزاب خیرات
1389/10/12

يرگنزاب خیرات
1391/8/19

يرگنزاب خیرات
1392/5/13



يزرواشک نویسازیناکم یصصخت ینف ياهتکرش يارب سیسات زوجم رودص دنیآرف

داهج  هب  اضاقت هئارا
ناتسرهشيزرواشک

یضاقتم

عورش

ماجنا و اضاقت یسررب
هیلوا ياهدیدزاب

يزرواشک داهج
ناتسرهش

ریخ

اضاقت ایآ
اب بسانتم

و طیارش
اھلمعلاروتسد

؟دشابیم

یضاقتم هب مالعا
تکرش تبث تهج

تبث هرادا رد
ناتسرهش ياهتکرش

يزرواشک داهج
ناتسرهش

رد تکرش تبث
رداهتکرش تبث هرادا
ياهتکرش تبث هرادا

ناتسرهش

یضاقتم

لیمکت و لیکشت
داهجرد هدنورپ

يزرواشک
ناتسرهش

یضاقتم

هدنورپ لاسرا
هب هدش لیمکت

يزیر همانرب تنواعم
روما و

تیریدم(يداصتقا
و اه هناورپ رودص

)اهزوجم
يزرواشک داهج

ناتسرهش

A

A

هب هدنورپ عاجرا
تادیلوت دوبهب تنواعم

و يروانف هرادا(یهایگ
نویسازیناکم

)يزرواشک

و يداصتقا تنواعم
يزیر همانرب روما

یاھ هدنورپ ایآ
قبطرب هدیسر
؟دشابیم   طباوض

ریخ
داھج ھب تدوع

ناتسرھش یزرواشک

یلب

زوجم سیون شیپ هیهت
تنواعم هب نآ لاسرا و

روما و يزیر همانرب
تیریدم(يداصتقا

)اهزوجم رودص

تادیلوت دوبهب تنواعم
و يروانف هرادا(یهایگ

نویسازیناکم
)يزرواشک

سیسات هناورپ رودص

و يزیر همانرب تنواعم
روما

تیریدم(يداصتقا
)اهزوجم رودص

نایاپ

یلب

2
زور

نامه
زور 1

زور نامه
زور

1
زور

نامه
زور نامه

زور

تکرش یتبث كرادم-
ءاضعا ییاسانش كرادمپ-

ءاضعا یلیصحت كرادم-
نیمز كرادم-

یهیجوت حرط-

دنیآرف دک
MK -3002 -3

دنیآرف ناونع
یصصخت ینف ياهتکرش يارب سیسات زوجم رودص دنیآرف

يزرواشک نویسازیناکم

نیودت خیرات
1385/3/10

يرگنزاب خیرات
1389/10/12

يرگنزاب خیرات
1391/8/19

يرگنزاب خیرات
1392/5/13



يزرواشک نویسازیناکم یصصخت ینف ياهتکرش يارب يرادرب هرهب زوجم رودص دنیآرف

هب  اضاقت هئارا
يزرواشک داهج

ناتسرهش

و ینف تکرش
یصصخت

نویسازیناکم

عورش

و دیدزاب
یسررب

و تاسیسات
و   و تاناکما

ماجنا
ياهدیدزاب

هیلوا

داهج
يزرواشک
ناتسرهش

ریخ

تکرش ایآ
طیارش دجاو

تفایرد
هرھب ھناورپ

یرادرب
؟دشابیم

و هدنورپ لیمکت
تنواعم هب لاسرا

و يزیر همانرب
روما

یریدم(يداصتقا
هناورپ رودص ت
)اهزوجم و اه

يزرواشک داهج
ناتسرهش

هب هدنورپ عاجرا
دوبهب تنواعم

تادیلوت
هرادا(یهایگ

و يروانف
نویسازیناکم

)يزرواشک

يداصتقا تنواعم
همانرب روما و

يزیر

یاھ هدنورپ ایآ
قبطرب هدیسر

طباوض
؟دشابیم

شیپ هیهت
و زوجم سیون
هب نآ لاسرا

تنواعم
يزیر همانرب

روما و
یدم(يداصتقا

رودص تیر
)اهزوجم

دوبهب تنواعم
تادیلوت
هرادا(یهایگ

و يروانف
نویسازیناکم

)يزرواشک

هناورپ رودص
يرادرب هرهب

تنواعم
يزیر همانرب

روما و
یدم(يداصتقا

رودص تیر
)اهزوجم

نایاپ

ریخ

یلبیلب

1
زور

نامه
زور 1

زور

نامه
زور

نامه
زور

دیدزاب شرازگ-
تاسیسات تخاس هناورپ-

دنیآرف دک
MK -3003 -3

دنیآرف ناونع
یصصخت ینف ياهتکرش يارب يرادرب هرهب زوجم رودص دنیآرف

يزرواشک نویسازیناکم

نیودت خیرات
1385/3/10

يرگنزاب خیرات
1389/10/12

يرگنزاب خیرات
1391/8/19

يرگنزاب خیرات
1392/5/13


