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 مرحمت و 

1 

New M:  

لُو األَْلَبابِ 

ند در باره او
269 سوره بقره)

AbdolNas  و  

…Modelصفحه

ُر إالَّ أُولُ كَّ وَما َيذَّ

رسانن و دانش
کر نشوند. (آيه 9
ser.Khazravi@G

 ند.ذار

. مي باشد

ص تنظيمات و

َي َخْيًرا َكِثيًرا ۗ َو

را به حکمت و
متذکر ردمندان

Gmail.Com ايميل

با بنده در ميان بگذ 0

معه مھندسين گرامي

اي سازه رقوم

ْلِحْكَمَة َفَقْد أُوِتَي

د، و ھر که ر
را جز خر يقت

 
را با خود ت و سواالت

09109754311اره

مكاران محترم و جام

ر به رقوم بديل

اُء ۚ َوَمْن ُيْؤَت ا

عطا کند خواھد
ند، و اين حقيق

توانند نظرات مي مي

يا بطريق پيام با شما

شجويان عزيز و ھمك

تب و معماري ي

 اْلِحْكَمَة َمْن َيَشا

ھر که خو ا به
 بسيار کرده ان
ن عزيز و همكاران گرا

و مطعلق به تمام دانش

هاي نقشه حيح

 ُيْؤِتي

ض حکمت را
 عنايت

دانشجويان

ونمي باشد  محفوظ

تصح و بررسي –

خدا فيض

 حقوق اين اثر

–گام يك
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