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﹝︑ :️﹡﹢﹊︨ ﹏︣ان                          

︀ت و ︨﹢ا︋﹅ ︻﹙﹞﹩ و ا︗︣ا︋ ﹩﹚︻ ﹩︣ام ︎﹢ر  ︭︪﹞ ،﹤﹞رزو
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رو︨﹩ 

︑︣﹋﹩ ا︨︐︀﹡︊﹢﹜﹩ 

ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ 

آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ز︋︀ن ﹨︀ی: 

︨﹩ ﹡︀︎﹫﹢︨︐﹥ ﹝︣︡️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩  ﹋︀ر︫︀﹠

دا﹡︪﹍︀﹨﹩: ﹋︀ردا﹡﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ 

 ﹉︤﹫﹁ و ﹩︲︀ر :﹩︑︀﹞︡﹆﹞          

 :﹩﹚﹫︭︑ ﹅︋ا﹢︨
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﹋︐︀ب ز︋︀ن ︋︡﹡️ را از د﹍︣ان ﹝︨ ،﹟﹋ ﹩﹀﹠﹢ران، ︋︀ر 99

﹋︐︀ب ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹨﹢ش ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ز︋︀ن ︻︀﹜﹩، ︋︀ر98

﹋︐︀ب ﹝︢ا﹋︣ه در︋︀ره ﹝︀︧﹏ ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ﹝︢ا﹋︣ه، ︨﹠﹢ران، ز﹝︧︐︀ن 98

︡ن ﹨︣﹎︤ دروغ ﹡﹞﹩ ﹎﹢︡، ا﹡︐︪︀رات ︨﹠﹢ران، ز﹝︧︐︀ن 98 ﹋︐︀ب︋ 

﹋︐︀ب ﹨﹢ش ﹝︢ا﹋︣ه، ا﹡︐︪︀رات ︨﹠﹢ران، ︋︀ر 97

97 ︤﹫︀︎ ،ران﹢﹠︨ ا﹡︐︪︀رات ،﹤﹡︀﹆︫ ︡ن ︀︻ ﹋︐︀ب ز︋︀ن︋ 

96 ︤﹫︀︎ ،ران﹢﹠︨ ا﹡︐︪︀رات ،︤︊ ﹋︐︀ب ﹝︢ا﹋︣ه︨ 

96 ︤﹫︀︎ ،ران﹢﹠︨ ا﹡︐︪︀رات ،﹤︐﹀﹨ ﹉ ︀رت ﹨︀ی ﹝︢ا﹋︣ه در﹞ ︀ب︐﹋

️، ا﹡︐︪︀رات ︨﹠﹢ران، ︋︀ر 95 ﹋︐︀ب ﹁﹆︳ ﹝︣گ ﹇︀︋﹏ ﹝︢ا﹋︣ه ﹡︧﹫

 ︀︋︀︐﹋
ا﹡︐︪︀رات: 
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︭︡ ﹝﹆︀﹜﹥ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︓﹫︣ا﹜﹠︐︪︀ر  ﹊ ︀پ ︋﹫︩ از

︡ن و ﹝︢ا﹋︣ه  ︧﹫︀ر در ﹢زه ز︋︀ن︋  ﹡﹢︧﹠︡ه ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی︋ 

﹡﹢︧﹠︡ه ︋﹫︩ از ﹨︤ار ﹝﹆︀﹜﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀رت ﹨︀ی ار︑︊︀︵﹩ 

﹝﹆︀﹐ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
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 ﹩﹡﹢︤﹢﹚︑ ︀ر︫︀﹠س ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی﹋

﹝︪︀ور و ﹝︡︣ در ا︨︐︀﹡︡اری ︑︣ان 

﹝︪︀ور و  ﹝︺︀و﹡️ در وزارت ﹋︪﹢ر ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان 

︫︣﹋️  WMAO ︋﹑روس  ﹝︪︀ور ار︫︡  

︫︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ در ﹋︪﹢ر ︑︣﹋﹫﹥  ︪︀ور ︋﹫︩ از 10  ﹞

︧﹥ ︑﹢ل ﹁︣دی  ﹢︨﹞ ︣︡﹞ ︡ار و﹞︀︨

︨﹢ا︋﹅ ﹋︀ری: 
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︡ت ﹨﹢ش ﹝︀﹜﹩ و ﹝︢ا﹋︣ه  ﹝︡رس دوره ︋﹙﹠︡﹝

︑︡ارک ︋﹫︩ از 21 دوره آ﹝﹢ز︫﹩ ︾﹫︣﹁︺︀ل 

﹝︣︋﹩ و ﹋﹢چ ︋﹫︩ از 200 ︨︀︻️ آ﹝﹢زش ︱﹢ری و ︾﹫︣ ︱﹢ری 

︡ن  ︋︣﹎︤اری دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︢ا﹋︣ه، ﹁︣وش و ز︋︀ن︋ 

︑︡ر︦ در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ︻﹑﹝﹥، ︠﹢ا︗﹥ ﹡︭﹫︣ا﹜︡﹟ و... 

︡ه:  دوره ﹨︀ی ︋︣﹎︤ار︫ 

︨︀︻️ آ﹝﹢زش  ا︗︣ای ︋﹫︩ از 8000 ﹡﹀︣ 
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و  ده ﹨︀ ︨﹞﹫﹠︀ر د﹍︣ در ا︣ان 
 ︣﹀﹡ 350 ﹩︨ دا﹡︪﹊︡ه روا﹡︪︀﹠

︋︣ج ﹝﹫﹑د  600 ﹡﹀︣ 

﹨︐﹏ ﹨﹞︀ ︑︣ان 300 ﹡﹀︣ 

︋︣﹎︤اری ︨﹞﹫﹠︀ر ﹨︀ی ﹝︐︺︡د در ︫︣﹨︀ی ﹝︐﹙︿  از  ︗﹞﹙﹥: 

 ︣﹀﹡ 700 ︤︣︊︑

︋︣﹎︤اری دوره آ﹝﹢زش ﹝︢ا﹋︣ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︪︐︣ک  ︋︀ ر﹫︦ دا﹡︪﹍︀ه 
 ﹋︪﹢ر ﹇︊︣س 
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