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نم ی  هرابرد

تسیژتارتسا رتیار و  یپک سیون ، ناتساد متسه ، یرهطم  نیدلا  ماسح
هک یزیگنا  ناجیه راک  ره  متسه . ارگ  لامک قیقد و  رگن ، یئزج نم  اوتحم .

میارب دهدب  مدای  ون  یزیچ  دشکب و  شلاچ  هب  ار  ما  ینهذ تیقالخ 
. مرازیب انبم  نودب  یور  هلابند یرادرب و  یپک اه ، هشیلک زا  تسا . روآ  ظح

هب ار  تاملک  نم  تسا . کیژتارتسا  یزاب  کی  ییاوتحم  یبایرازاب 
یزاب روطچ  اجک و  دوگب  تس  یفاک منک . یم لیدبت  امش  یاه  هرهُم

یریوصت یتوص و  بوتکم ، یراگن  همانزور زورما  ات  یگلاس  زا ۱۷  دینک . یم
ۀفرح هب  هک  یفلتخم  یاهراک  رد  متشون و  باتک  دنچ  مدرک ، ویدیو ) )

رد تقد  نم  ِراک  تایئزج ! ما . هدرب یتسد  تسا  طبترم  مزورما 
هک دنتسه  اه  نامه اما  دنوش  یم هتفرگ  هدیدان  ًالومعم  هک  تس  یتایئزج

تسا باذج  میارب  شلاچ  دنراذگرثا . لوصحم  / هژورپ کی  تیفیک  رد 
هکنیا ات  مودب  مهد  یم حیجرت  دنک . یم نشور  ار  متیقالخ  روتوم  نوچ 

. منیشنب زیم  تشپ  هکنیا  ات  منکب  هناقالخ  راک  مهد  یم حیجرت  منیشنب .
هنیمز نیا  رد  مدوخ  اب  سک  ره  زا  شیپ  مدلب . هک  منک  یم لوبق  ار  یراک 

یلکش هب اهزور  نیا منک . یمن تنایخ  ما  هقباس هموزر و  هب  مقداص و 
هدننکدیلوت رتیار ، سکیا  وی  اوتحم ، تسیژتارتسا  رتیار ، یپک یا  هفرح

. متسه ون  یاهزیچ  ِزومآ  شناد وئدیو و 

یراک قباوس 

دازآ
نارهت ناریا ،

نونک ات 
هدنسیون

رب هیشاح  (■ ۱۳۹۴ ناتساد ، هعومجم   ) هب تخرد  (■ ۱۳۹۲ نامر ،  ) ۴۵ تلک ■ 
ناتساد  ) نفک زا  هداتفا  نوریب  (■ ۱۳۹۲ یناوخباتک ، ۀرابرد  ییاه  تشاددای  ) باتک

، یناوخباتک ۀرابرد  ییاه  تشاددای  ) تاملک ۀزمزم  (■ ۱۳۹۳ لاتیجید ، رشن  دنلب ،
ۀرکذت (■ ۱۳۹۳ هعلاطم ، باتک و  باختنا  ۀمانتسد   ) باتک یامنهار  (■ ۱۳۹۴

(۱۳۹۷ ناتساد ، هعومجم   ) هدروخلاس ِنارسپ  (■ ۱۳۹۶ نامر ،  ) نانیگهودنا

یرهطم نیدلا  ماسح 
اوتحم تسیژتارتسا  رتیار ، سکیا  وی  رتیار ، یپک سیون ، ناتساد
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دازآ
نارهت ناریا ،

نونک ات 
رگید ۀدنکارپ  یاه  تیلاعف

2019 سکتونیا یاوتحم  میت  وضع  ■ 
( یزابملیف  ) ومیلیف یتاغیلبت  نیپمک  گتشه  اوتحم و  مان ، یحارط  ■ 

( تاراپاک  ) تاراپآ یارب  یناهج  ماج ۀژیو  نیپمک  مان  یحارط  ■ 
انرآ ۱۳۹۵ پآ  تراتسا ۀدنهد  باتش هب  گنیتیار  یپک تامدخ  هئارا  ■ 

ناتسبات ۱۳۹۵ جنگ  هعلق ِمورحم  ۀقطنم  رد  ینویزیولت  ۀمانرب  دیلوت ۲۵  ■ 
دقن لیباه ، ناوج ، یرهشمه  یاه  هلجم یلدمه ، ناریا ، یاه  همانزور اب  یراکمه  ■ 

، موس باتک  یاه  تیاسبو هرجنپ و  هبرجت ، باتک ، ناهج  نارهت ، باتک  یسررب  و 
نیالنآربخ رادنپ ،

ۀدیزگرب ناراد  باتک یارب  ندناوخ  ۀدوزفا  تذل  یشزومآ  ۀوزج  نیودت  ■ 
روشک یمومع  یاه  هناخباتک

یگنر ذغاک  ینویزیولت  ۀمانرب  رواشم  ■ 
قالخ ۱۳۹۴ یسیون  ناتساد هاگراک  رد  سیردت  ■ 

ِساسا رب  امرآ  باتک  تاراشتنا  تالوصحم  نشیتنزرپ  شراگن  نیودت و  ■ 
۱۳۹۳ هعلاطم » دیفم  نامز  «، » بطاخم «، » زاین  » یاهریغتم

باتک رلیرت  دیلوت  ■ 
۱۳۹۳ قپت » ویدار   » تسکداپ یگدنسیون  یگدنیوگ و  یزادنا ، هار ■ 

« یشُکردام  » دنتسم ۀیلوا  ۀمانملیف  شراگن  یراذگ و  مان ■ 
نامرد ۱۳۹۸ نامترآ  کینیلک  تیاسبو  گنیتیار  سکیاوی  ■ 

تنارفعز ۱۳۹۸ تیاسبو  گنیتیار  سکیاوی  ■ 
دراطع ۱۳۹۹ ۀقالخ  ویدوتسا  تیوه  راعش و  قلخ  یراذگمان ، ■ 

تیبیج
نارهت ناریا ،

دادرخ 1398 ات  رذآ 1397 
اوتحم تسیژتارتسا  رتیار و  یپک
گالب یاوتحم  یژتارتسا  یحارط  - 

فلتخم یاه  نیپمک یاوتحم  ناگولسا و  یحارط  - 
نیالفآ یتاغیلبت  یاوتحم  یحارط  - 

یعامتجا هکبش  یاوتحم  یحارط  یزادرپ و  هدیا - 
تیبیج یمداکآ  حرط  نیودت  یحارط و  - 

تیبیج نشیکیلپا  گنیتیار  سکیاوی  - 
تیبیج تیاسبو  گنیتیار  سکیاوی  - 

ینابیتشپ میت  نحل  یراتفگ و  ۀمان  هویش نیودت  - 
یتاغیلبت یاهویدیو  تپیرکسا  شراگن  - 

یعامتجا ۀکبش  یارب  یزادرپ  هدیا - 
دنرب ییاوتحم  یژتارتسا  نیودت  یارب  شالت  - 

ییاوتحم یبایرازاب  یاهراکهار  هئارا  یحارط و  - 

نایسورگ ویدوتسا 
نارهت ناریا ،

دادرخ 1396 ات  دنفسا 1395 
اوتحم تسیژتارتسا 

پوز سیورس  ناگولسا  یحارط 
پوز سیورس  یاوتحم  یژتارتسا  یحارط 

هشوپ سیورس  تیاس  بو یاوتحم  یژتارتسا  یحارط 
یزابملیف  # یزاب یراذگمان 

پوز تیاسبو  یاوتحم  یژتارتسا 

https://atbox.io/project/blOg3
https://atbox.io/project/KRZ00


سکات ترآ یریوصت  ۀناسر 
نارهت ناریا ،

دنفسا 1395 ات  رهم 1395 
تایبدا ریبد 

ییویدیو یفرعم  تایبدا ، شخب  ریبد  ویدیو ، دیلوت  ویدیو ، تپیرکسا  شراگن 
.نیودت یگدنیوگ ، سکات ، ترآ تیاس  بو وئس  یزادنا  هار باتک ،
وکسالپ نامتخاس  اب  ییامنیس  یزاب  هرطاخ یویدیو 

نایناریا یناتساد  تایبدا  رعش و  داینب 
نارهت ناریا ،

رذآ 1395 ات  رهم 1393 
یمومع طباور  ریدم 

دمحا لآ  لالج  هزیاج  یناسر  عالطا هتیمک  ریبد 
رجف رعش  هراونشج  یناسر  عالطا ۀتیمک  ریبد 

تامدخ تادیلوت و  ویشرآ  ندرک  دنمراتخاس 
رجف رعش  هراونشج  دمحا و  لآ  لالج  زیاوج  یارب  تباث  ناشن  یحارط 

اشا باتک  هناخ  نیالنآ  ۀلجم 
نارهت ناریا ،

رهم 1391 ات  رهم 1385 
ریبدرس

نیالنآ ۀلجم  نیلوایتوص  ییویدیو و  یاوتحم  اب  باتک  ۀزوح  نیالنآ  ۀلجم  نیلوا 
ۀزوح یلماعت  ۀلجم  نیلوا  « هعلاطم ندوب  روحمزاین   » یژتارتسا اب  باتک  ۀزوح 

باتک

مج ماج  همانزور 
نارهت ناریا ،

باتک ۀحفص  ریبد 
باتک ۀحفص  یژتارتسا  نیودت 

یراگن همانزور
باتک ۀحفص  یاوتحم  دیلوت  تسرپرس 

۲ یرهشمه
نارهت ناریا ،

رخآ هحفص  ریبد 

ناوج همانزور 
نارهت ناریا ،

تایبدا باتک و  هحفص  ریبد 

فیرش هنایار  دیمع 
نارهت ناریا ،
بو حارط 

همشچرس یگنهرف  هعومجم 
Tehran نارهت -  ناریا ،

یمومع طباور  سانشراک 

دادرم 1399 یناسرزورب 15  نیرخآ 
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