اردسبْشت هاُ ّـزار ٍ سشصذ ٍ ًَد ٍ چْار

هحوذ علز سپاًلَ شاعی ٍ هتیجن بزرگ اسیاى خاهَش شذ.

هحوذ عل سپاًلَ چٌذ سال از سرطاى یِ ًج هع بعرد ٍ
د پ ًا احت یَی ٍ تٌفس د بخص  ICUبستری ضعذُ
بَد کِ سراًجام ضاهگاُ دٍضٌبِ  21ا دیبْط هعاُ 1394
د سععي  75سععالگ بععر ااععر عا یععِ یععَی ٍ تٌفس ع د
ادامه
بیوا ستاى جن تْراى د گذض ...

دٍستاى اًجوي حاهز ،بِ حواست شوا ًشاز دارسن.

ّفتِ سالهت ٍ اًجوي حاهز

سال " 2015ایوٌ غذا"

گسترش اّذاف اًجوي ّوراُ با ًیازّای داًص اهَزاى هٌاطق هحرٍم ٍاهیذ
آًاى بِ تقسین اهکاًات آهَزض ٍظیفِ ها ا دٍ چٌذاى ًوَدُ اس  ..اداهِ

ضوا جْاً بْذاض
از هس عِ تا سفرُ

افتتاح ًزدسک است !
دبیرستاى پسراًِ دض عباس ایالم

بِ بْاًِ رٍز جْاًز خاًَادُ
خاًَادُ ا هْوتریي کاًًَ ه داًٌذ کِ جاهوِ از آى
تغذیِ ه کٌٌذ .بِ ایي ترتیب گرد د کٌا تأایری کِ
از اجتواع خَد ه پذیرد با تَضِای کِ از خاًَادُ
اداهِ
خَد د یاگ کردُ اس

اداهِ

سْن کتابخاًـِ ّـار رٍسـتاسز از بزر تـیسي
رٍسذاد فیٌّگز اسیاى چشست؟ دکتر اهیر هسعوَد
ضْرام ًیا قائن هقام ًوایطگاُ بیي الوللع کتعا هع
گَیععذ یععک کععا کرد گرٍضععگاّ دا د ٍ یععک گر ع
اداهِ
اقتصادی برای گرٍش خَ اس "...

اداهِ

ساد هحوذ بْوي بشگز آهَز ار بزرگ عشاسی
اهرٍز یاد یک از بس گاى تَسوِ گرٌّگ ایي
سرزهیي ا گراه هیذا ین  ،یاد هحوذ بْوي بیگ

آهَزگا بس گ عطایر ا...

اداهِ

هعلوز کِ راًٌذُ ٍ هستخذم هذرسِ است..

پششیفت فشزسکز هذرسِ پالًز دبستاى سِ کالسِ

پای د ددل یک هولن،هولو کِ اًٌذُ ٍ هستخذم

ٍستای پالً از بخص هرکسی ضْرستاى چابْا اداهِ

اداهِ

هعلن هیسَاًز بِ عٌَاى هعلـن ًوًَـِ کشـَرر
اًتخاب شذ! استاى کردسعتاى دٍ ًوایٌعذُ بعِ عٌعَاى
هولن ًوًَِ د سطح کطَ دا د کِ یک از آًْا اگطعیي
اداهِ
لًَْ اس .

هي سک حاهز ّستن

هذ سِ اس ...

ًاى با طعن کتاب
ًاًَای کِ بِ گکر دقایق هوطل هطتریاًص د ف
اداهِ
ًاًَای اس ٍ برای آى دغذغِ دا د.

