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کورقانون ابدی برای رتبه شدن در کن5

تومان97.000به همراه یک هدیه به ارزش 

فقط غیر ممکن
غیر ممکنه

امیرحسین حامدی



کنکور2اعترافات رتبه 

!هنرمندانه عمل کنید

.هر گونه تغییر و استخراج مطلب از کتاب الکترونیکی ممنوع است. انتشار این مطلب در سایت ها و رسانه ها آزاد است

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

کنکوربرایبار6حالبهتاکهکسی.هستمحامدیامیرحسین.سالم
ممیدان!کندشرکتکنکورسرجلسهدربار4توانستهفقطاماکردهثبتنام

.آوردمدستبهبیارزشیرتبههایکهمیکنیدفکروکردیدتعجبهمشما
میخواهمادامهدروهستمکنکور2رتبهمن.نیستاینطورکهصورتیدر
.بذارماشتراکبهموثرمطالعهوکنکوربارابطهدررازهاییشمابا

سیارباجرایباکه،میدهمقولکهکنمبازگوشمابرایمیخواهمرااصولی
نزدیککنکوردرنظرتانموردرتبهبهماه5ازکمتردربتوانیدآنسادهی
.اشیدنبنگراناصالنداشتید،مطالعهایهیچحالبهتااگرحتی.شوید

ماتبریک به خاطر انتخاب ش

بهتادهستیمصممیعنیکردیددانلودراالکترونیککتاباینکههمین
کاتینمیدهمقولشمابههممنکنید،پیدادستکنکوردربهتریرتبه

چیست؟مهمنکتهفقط.دهمانتقالشمابهراارزشمند
ودهباینداشتم،ایرانسمینارهایدرمختلفانسانهایازمنکهتجربهای

شماازپس.هستندعملگراکههستندبرندهیافرادفقطکهاست
.کنیدپیادهخودمطالعهویادگیریدرراتکنیکهاموبهمومیخواهم
شماازبنابراین.کشیدخواهدطولدقیقه9ازکمترمتناینمطالعه

.هستیدقمشتاکنکوردربهترنتیجهبرایکهکنیداثباتخودبهمیخواهم
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ابلذتبخشمسیریشروعبرای
کتابایندر.شویدهمراهمن

رایبابدیقانونپنجالکترونیک،
انیدبتوکهمیگیریدیادراکنکور

درخوبیرتبهمنمثلراحتتر
اینهالبت.کنیدکسبخودکنکور
ودنمیشومربوطکنکوربهفقط
کورکنازبعدمیتوانیدراحتیبه

اولرتبهردیگدوستانبقیهمثل
راقولاین.شویددانشگاهدومیا
ایبرنکاتاینکهمیدهمشمابه

یراحتبهواستجدیدکامالشما
وکنیدیکاربردمیتوانیدراآنها

.گیریدببهترنتیجهکمترتالشبا
وعشروبکشیدعمیقنفسیک
.کنیم
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.ونی دارداست و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

کوتاه ولیمسیری شروع 
لذت بخش

قانون اول
:آببخور

بازدهیهمچنانخواهیدمیاگر
عدبهمبازوباشیدداشتهکمتری

احساسکارکردنومطالعهکمیاز

مهمتهنکاینبکنیدخستگیوسردرد
آب.بگیریدنادیدهرااساسیو

ومغزرویایالعادهفوقتاثیرخوردن
.داردشمایادگیری

چندیندرجالبیبسیارتحقیقات
تحقیقهردروگرفتصورتمدرسه

.شدگرفتهامتحانیکالسدواز
هبکهبوداینکالسدواینتفاوت
هبومیدادندآشامیدنیآبگروهیک
ینانتایج.نمیدادندآبیدیگرگروه

هکگروههایی.بودشگفتآورتحقیق
نتیجهمیخوردندآبآزمونسر

دیگرگروهازدرصد20تاآنهاآزمون
آبازمامغزحجمبیشتر.بودبهتر

زانمیبهآباگرواستشدهتشکیل
نیممیتواراحتخیلیبنوشیمکافی
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.ریمبگیخودکنکوردربهترینتیجه
میخواهمشماازاولگامدرپس

بطریآزمونسروخودمطالعههنگام
به.دکنینوشجانودباشیداشتهآب

20اتشماکنکورنتیجهراحتیهمین
(:دمییابافزایشدرصد
استباالبسیارموضوعایناهمیت

معلمهایباکهجلسهایچهاردر
کیمتوجه،داشتممشاورهتیزهوشان

اولجلسهدر.شدممهمخیلینکته
کهکنیدکاریکهگفتمآنهابه

لِمینوشبیشتریآبدانشآموزان
الکامتغییراتسومجلسهدر.کنند

هتوانستدانشآموزانوبودمشخص
قبلازبهتردرصد20تادقیقابودند
هکمیکنمتاکیدهمباز.کنندعمل

.بگیریدجدیراآبخوردن
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آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

قانون دوم
:20/80قانون

شمابهمیخواهمبخشایندر
هیچاگرحتیکهدهممژدهای

انیدبتونداشتیدکنکوردرمطالعهای
هبراخودنظرموردرتبهراحتخیلی
.آوریددست

بزرگیبسیارقانون،20/80قانون
موفقافرادوسازمانهاتمامواست

بردند،زیادیبهرههایقانونایناز
برایمطالعهایهیچحالبهتااگر

اندمیتوبخشایننداشتید،کنکور
چگونهخب.کندکمکشمابه

کنکوردرقانوناینازمیتوانیم
کنیم؟استفاده

ایسالهمثلکنکورسواالتدرصد80
سواالتدرصد20فقطواستگذشته
دباشیکردهدقتاگر.هستندجدید

راجملهاینزیادیاساتیدومعلمها
شبخاینازسالهرکهکردهاندبیان

آمدهکنکوردرسوالیکحداقل
ختماینجابهقانونایناما.است

تا24کنکوربرایبایدشما(:نمیشود
باتقریکهکنیدمطالعهراکتاب26

.میشودصفحه10.000
درصدسواالتکنکوراز80تقریبا

صفحهاینکتابهامیآیندو2000
صفحهباقیماندهاین8000از

درصدسوالمیآید20کتابهافقط

https://bahareman.com/
https://bahareman.com/


درصد80کهبسپاریدبخاطررااین
نند،میکثبتنامکنکوردرکهافرادی
وهستندکنکورلشکرسیاهفقط

بترقافقطونداشتندخوبیمطالعه
بنابراین.استافراددرصد20باشما

ورکنکبرایمطالعهزماننرودیادتان
کماکثریتواهمیتپراقلیت
حتماپس.کنیدمشخصرااهمیت
محتوایدرصد20کهاینسراغبرید
ودکنیپیداراخودتونکتابهایمهم
آنرویبیشتریوقتدرصد80

.بذاریدمطالب
راخودمطالعهحجماساساینبر

قانونبابنابراین.کنیدمشخص
اندلخواهتنتیجهبهمیتوانید20/80
واباره.کنیدپیدادستراحتخیلی
برایراموضوعاینبارها

،کردهاندشروعدیرکهدانشآموزانی
موضوعاینکهآنهایی.کردمبازگو
ستدتواندادند،ادامهوگرفتندانگیزه
.گیرندبکنکوربرایبهتریبسیاررتبه
اینازکهدارمزیادیدوستاناالن

نجپازکمتروکردنداستفادهقانون
غیرفقط.رسیدندنتیجهبهماه

...ممکنهغیرممکن،
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آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

سومقانون
:بگیریدیادهنرمندانه

مخودکتابدرکهاستموضوعیاین
یجهنتبرابری،هفتیادگیریاسمبه

حتوضیخوبیبهراآنبرابریهفت
بهمیخواهمکهموضوعیپس.دادم
رساست.استمهمبسیاربگویمشما

ورکنکبرایخطرناکبسیارلعنتی
.شماست

پشتکهمندانشجوهایازیکی
ایآزمونهتماممیگفتبود،کنکوری
اما.میزدمدرصد80باالیراخودم
،آوردمدستبهکنکوردرکهرتبهای
روزدرفرداین.بودتجربی90.000
ودخاسترسکنترلبهموفقکنکور
زحماترفتنهدریعنی.بودنشده
!!!استرسبخاطرفقط
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تمامشمامیشودباعثاسترس
فراموشراکردیدمطالعهکهمطالبی
اینبهترکهمیزنممثالی.کنید

افرادیماهمه.کنیددرکراموضوع
درسخنرانیهنگامکهدیدهایمرا

ومیکنندفراموشرامطالبجمع
فاقاتاین.میکنندزدنتپقبهشروع

.میدهدرخزیاداسترسخاطربه
هممعمولیامتحاندراگرحتیشما

رامطالبباشید،داشتهاسترس
راندیگبهانتهادرومیکنیدفراموش
ولیبودمخواندهمن:میگویید
سرچیزوهمهکهشدچینمیدونم
.کردمفراموشجلسه
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آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

علتچنیناتفاقاتیایناستکه
مغزکهجایگاهتحلیلوpfcبخش

اداسترسوترشحزیابتفکراست
راافتدومامطالبکورتیزولازکارمی

.فراموشمیکنیم

اهرچندمیزانمطالعهمازیادباشدب
ازکارافتادناینبخشمامطالبرا
فراموشخواهیمکردودچارضعف

.شویمحافظهموقتمی

میدهد؟رخاتفاقاینچراراستیبه
انسانهایمغزهمانمامغز

وهستمااجدادیعنینخستین،
ندچدرمغزساختاربرایخاصیتغییر
نیزما.استنیوافتادهاخیرسالهصد
حیوانیکتوسطمااجدادبهکه

،میشدحملهدیگرقبیلهیاوحشی
یامیدادفرمانآنهابهمغزشان
مغززمانایندر.کنفراریابجنگ
کندحفاظتفردجانازکهاینبرای
.میدادنشانراواکنشهاسرییک
منقبضعضالتکهبودایناولمورد

دبتوانسریعتریواکنشتامیشد
وباشدداشتهاتفاقآنبهنسبت
بهفشارکهمیشدموجبامرهمین
نهمثاتخلیهبهنیازوبیایدمثانه
باالقلبضربانهمچنین.باشدداشته

هببیشتریخونبتواندتامیرفت
مقابلدرخودازکهبرساندسلولها

باعثاتفاقهمینکند،دفاعخطر
بهشروعاوپایودستکهمیشد
جانازحفاظتبرایمغز.کندلرزش
طفقونداشتاطالعاتبهنیازیخود

.میکردصادرراحملهیافراردستور
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میافتدکارازمغزpfcبخشبنابراین
ونمیآوردخاطربهرااطالعاتو

رخاوبدندرکهدیگراتفاقچندین
.میداد
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آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

خودمانبهزمانایندربایدما
دررامغزبتوانیموباشیممسلط
چگونه.دهیمقرارمعمولیحالت

م؟کنیدورخودازرااسترسمیتوانیم
حالزمانقدرت
ککمشمابهکهاستمواردیازیکی

قبلروزهایدرراخوداسترسمیکند
هبراآنوکنیدکنترلآزمونحینو

در.دهیدکاهشچشمگیریصورت
زماناززیادیحجمماازخیلیواقع
وخودگذشتهسرزنشصرفراخود
ندهآیبهنسبتعصبیوضعیتییا

الحزمانکهحالیدر.میکنیمسپری
ردنمیتوانیمومیکنیمفراموشرا

بادمیتوانیشما.کنیمزندگیاکنون
توجهوحالزماندرکردنزندگی
کنکورنتیجهآیندهوگذشتهبهنکردن

مغزبرایهمکنکورحاضرحالدر
تمامومیآیدحساببهخطر

مابرایشدگفتهباالکهاتفاقاتی
.دادخواهدرخآزمونهنگام

واقعیمعنایبه.کنیدبهترراخود
هکجمالتیودیگرانبرخوردبیخیال

د،میشونیخودمادریاپدردوستاناز
ثباعکههرچیزیبدیاخوب.بشوید
ردوراشودمیشمااسترسونگرانی
رادخوتالشتمامبدهیدقول،بریزید
بهترینحالزماندرکهکنیدمی

نایشماوظیفهچونباشیدخودتان
ناالهمیندروکنیدمطالعهکهاست
راعملکردبهترینداریدفرصتکه

اینوگذشتهگذشتهها.باشیدداشته
قیاتفاچهاستقرارکنکورازبعدکه
.ستاتصوریکفقطبیافتداستقرار

تنهالحظهایکهتمامادراختیارمان
.همینلحظهاالناستماست

ازهمرالحظههمینحتیپس
تبریکشمابهمن.ندهیددست

اینمطالعهباکهمیگویم
حالتانزمانازکتابالکترونیک

ازمهشما.میبریدرااستفادهبهترین
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شکرتکردیدانتخابیکهبابتخودتان
کلشبهترینبهحالزمانازاگر.کنید

یندهآدرباشیدمطمئنکنیداستفاده
.میدهدرخاشمبرایبهتریاتفاقات

.بدهیدانجامرادرستکارفقط
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آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

چوندارداهمیتحالزمانتنها
رخآیندهوگذشتهدرچیزهیچ

حاللحظهدرفقطاتفاقات.نمیدهد
درم،مینامیگذشتهماآنچه.میافتند
هستندلحظاتیازمجموعهایواقع
همچنین.بودهاندحالزمانروزیکه

نیاکنولحظاِتازشدهساختهآینده
.نرسیدهاندهنوزکهاست

ورزشکردن✓
(حتیالکی)خندیدن✓
صحبتوتشکرازخود✓
توجهبهیکچیزدرزمانحال✓

مثالخطوطرویدست

دهم،پاداشیشمابهمیخواهماماو
برایبزرگیگاماینجابهتاشما

و.دبرداشتهایکنکوردربهترنتیجه
هدیهازکهداریدراحقاینشما
.یدکناستفادهخوردنآبمثلکنکور

نکاتدقیقهای70ویدیوایندر
قراراختیارتاندررافوقالعادهای

آموزشاینسرفصلهای.میدهم
مدیریتفراموشی،بدونیادگیری
وتندخوانیتمرکز،قدرتاسترس،
مشاهدهبرای.استحافظهتقویت
رویفوقالعادهآموزشاینرایگان
.بزنیدضربهبعدصفحهعکس

هکگذشتهبهکردنفکربنابراین
برایفایدهایاستگذشتهچگونه

استقرارآیندهکهاینو.ندارداشم
بهشویدقبولدانشگاهیورشتهچه
.داردبستگیاشماالن
هککسیعنوانبهمیخواهماینجادر
است،دادهکنکوربار4حالبهتا

کهبگویمشمابهراراهکارهایی
بیشترراخوداسترسمیتوانید
:کنیدمدیریت

گوشدادنبهموزیکشاد✓
مدیتیشن✓
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.برایدیدنفیلم،برعکسزیرکلیککنید
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آموزش های تخصصی بیشتر در سایت بهارمن

25فقطمایادگیریساعتواقعدر
هبشروعهنگامازیعنی.استدقیقه
اولدقیقه25تایادگیری،وآموزش

زمانچقدرهرومیگیریمیادخوبرا
مترکوکمترمایادگیریدرصدمیگذرد
همایشهایدرکهزمانی.میشود
اینمیکنم،سخنرانیمختلفم
نخودتا.میکنمدرککامالراموضوع

کامالراموضوعاینمدرسهدرهم
کالسهرابتدایدرکه.کردهایددرک
تربیششدتبهشمایادگیریمیزان
ازمیگذردزمانچقدرهرواست

.میشودکاستهشمایادگیری

چهارمقانون
:خستگیبدونیادگیری

تاسآمدهپیشهمشمابرایطبیعتا
کالسهایدردقایقیازبعدکه

خستهمطالعههنگامیاوآموزشی
ودمیشباعثاتفاقاین.باشیدشده
ونگیریمیادخوبیبهرامطالبما

هنگامزودحواسپرتیهایدچار
مهنگادراشتباهبزرگترین.شویم
رییادگیبهدادنادامهاتفاقی،چنین

.استمطالعهو

رایبدنیاحسبهترین.بردیدلذتفیلماینمشاهدهازمطمئنم
مشاهدهکههمانطوردوستاناکثرکهشماستموفقیتهایمن

.میگویندمنبهفیلمایندیدنازبعدکردید
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.است و هر گونه کپی و برداشت آن پیگرد قانونی داردامیرحسین حامدی تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

با کلیک کردن روی آیکون ها رسانه های اجتماعی ما را دنبال کنید

طفقاتفاقاینکهاستاینبدخبر
.نمیدهدرخآموزشیکالسهایدر

همطالعخانهدرداریمکهزمانیبلکه
حسطازکنکور،زمانحتیومیکنیم
کاستهمابهرهوریمیزانوهشیاری
چیست؟راهکارخب.میشود

یکسریبهیادگیریبرایمامغز
اصطالحا کهدارداحتیاجهورمونها

گفتهیادگیریهورمونهایآنهابه
هورمونهااینازیکی.میشود
یامیخندیمکهزمانی.استدوپامین

کوچکچندهردستاوردییکبه
مامغزدرهورموناینمیرسیم
ایناثباتبرای.میشودترشح

یکالسهایبرایشمامیتوانمموضوع
نشاطوخندهآندرکهبزنممثالرا

کالسهاایندر.هستبیشتری
تیممیگرفیادبهتررانکاتمامعموال

واستبیروحوخشککهکالسیتا
.میشودارائهآموزشیمطالبفقط

یادگیریبرایکهدیگریهورمونهای
وندمیشترشحزمانیداریم،نیازبهتر
کهدهیمانجامجدیدکاریکماکه
اینونهچگخب.داردتمرکزبهنیاز

ترشحخودمغزدرراهورمونها
کنیم؟
اینترشحکهاستاینخوبخبر

هنگام.استسادهایکارهورمونها
دستاوردییکبهکهزمانیمطالعه
المث.کنیدتشویقراخودمیرسید

...وفصلیکیاکتاب،یکپایان
بقلصمیمازوباشیدداشتههیجان
راخوددست.کنیدتشویقراخود

فریادیخوددلدروکنیدمشت
میندوپاترشحبرایراهکاراین.بزنید

ازنیکهجدیدکاراما.استفوقالعاده
جامانچگونهراباشدداشتهتمرکزبه

دهیم؟
انمخالفتدستبااستکافیفقط

یکیا.بکشیدراخودتاننقاشی
سعیمخالفدستبارانوشتهای

.یدبنویسواضحودرستیبهکنید
ترشحبرایزیادیکارهای

مانجامیتوانیمیادگیریهورمونهای
ارائهشمابهراراهکارهاییمن.دهیم
همرکنکوجلسهدربتوانیدکهکردم
.کنیداجراراآن
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با کلیک کردن روی آیکون ها رسانه های اجتماعی ما را دنبال کنید

خودبرایمطالعهشروعازقبل
چنداتمامازبعدکهکنیدمشخص
راهورمونهااینمیخواهیدتست
.کنیدترشح
شخصهرتستزنیسرعتچون

کهشخصیبهتریناست،مختلف
مشخصراتستهاتعدادمیتواند

ستتبهشروع.هستیدشماخودکند
دقیقه25ازبعدببینیدوبکنیدزدن
.یددهپاسختوانستیدراتستچند
درسهرتستهایمیدانمالبته
.میگیردشماازمتفاوتیزمان
مختلفافرادازمنکهتجربهایولی

باکهاستبودهاینبیانگرداشتم
ندمیتوانتستتعدادکردنمشخص

وکاراینانجامبرایبهتریتمرکز
.باشندداشتههورمونهااینترشح

پنجمقانون
درصد5ازیادگیریافزایش

درصد90تا
ابکتاینازبخشاینتاکهممنونم

یخیل.بودهایدمنهمراهالکترونیک
یادکهاطالعاتیمیتوانیمراحت

.یمکننهادینهخودمغزدررامیگیریم
گاهدانشزماندرحتیوکنکورازقبل
یتخّصصومحاسباتیدرسهایمن
همکالسیهایمودوستانبهرا

همیشهدوستانم.میدادمآموزش
کهمیکردندحسابمنروی

یادآنهابهرامختلفدرسهای
رتشکّمنازکاراینبابتوبدهم

خوبیبهمنولی.میکردند
تانمدوسبهآنکهازبیشترمیدانستم

یرازمیکنم؛لطفخودمبهکنم،لطف
بهرامگرفتهاییادکهنکاتیکهوقتی

اجرایباشماکهنرودیادتان
دمیتوانیسادهایبسیارراهکارهای

ابحتیوبزنیدجلوخودرقبایاز
دربهتریرتبهآنهاازکمترمطالعه
.آوریدبهدستکنکور
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با کلیک کردن روی آیکون ها رسانه های اجتماعی ما را دنبال کنید

ویادگیریمیدهیم،آموزشدیگران
افزایشدرصد90تامابرایآنفهم
.میکندپیدا

بهشروعدرسکالسدرکهزمانی
خاّصکارهیچومیکنیمیادگیری
وفهمدرصدنمیدهیم؛انجامدیگری
در.استدرصد5فقطماآموزش

هیچبدونُمدّرس،حالتاین
آموزششمابرایفقطامکاناتی
.میدهد
یم؛میکنمطالعهرامتنیککهزمانی
درصدمیخوانیمرامتنهمینمثال 

.میرسددرصد10بهمایادگیری
کهاینیعنییادگیریدرصدازمنظور
متوّجهراآموزشآنازچقدر

ازمیزانچهکهاینمیشویم؛
درککاملبهصورتراآموزشآن

کاربهراآنهامیتوانیمومیکنیم
.بگیریم
تصویریوصوتیابزارهایازاگر

20بهمایادگیریمیزانکنیم،استفاده
وویدیوهابنابراینمیرسد؛درصد

محتوایبهمربوطآموزشیصوتهای
بهرامایادگیریمیتواندموردنظر

.برسانددرصد20

خوردنآبمثلدرصد50تایادگیری
باراگرفتهایدیادکهمطالبیشمااگر

آنمورددروکنیدمطرحدیگران
ارائهراخودتاننظروکنیدبحث
درصد50بهشمایادگیریدهید؛
.میرسد

انجامعملیصورتبهراچیزیهر
میرسددرصد75بهمایادگیریدهیم
تشرککارگاهییاآزمایشگاهدرمثال
راخودآموختههایخودمانکهکنیم
آموزشکهچیزیهراگروکنیماجرا

راندیگبهراگرفتهایمیادودیدهایم
یادگیریمیتوانیمدهیم،آموزش
.برسانیمدرصد90بهراخود
ایندردقیقتراطالعاتکسببرای
رازیرفیلممیکنمتوصیهزمینه
راموضوعاینفیلمایندر.ببینید
لم،فیدیدنبرای.میکنیددرکبهتر
.کنیدکلیکزیرعکسبر
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مطالعهبرایبیشترمنابع
کتابازبخشاینتاکهخوشحالم
بهوبودیدمنهمراهالکترونیکی

یحتافراداکثر.رسیدیدآخرصفحه
کهمیکنندفراموشرامطالبهمین

اتینککهعزیزانیوکنندپیادهسازی
جهاینتیمیکننداجراراشدگفتهکه

.میگیرندکنکورازخوبخیلی
هبدرستمونانتخابباکهامیدوارم

.یمبشنزدیکنزدیکترزندگیمونبهار
یادگیرندهیکبهمیخواهیداگر

نهادپیششوید،تبدیلواقعیحرفهای
مهارتهایجامعدورهدرمیکنم
:نپاییهدکم.کنیدشرکتمامطالعه

جامعدورهمدرسوطراح✓
مطالعهمهارتهای

جامعدورهمدرسوطراح✓
زمانمدیریتتاهدفگذاری

یادگیریکتابنویسنده✓
هفتبرابرینتیجههفتبرابری،

نیکالکتروکتابچندیننویسنده✓
بهارمنسایتمدیروموسس✓
مدرس20ازبیشآموزش✓

حافظهتقویتوتندخوانی
استاتیدازتعدادیمشاور✓

تیزهوشان
حوزهدرنفرهزارازبیشآموزش✓

مطالعهویادگیری

نایدنبالبهدیوانهواربنابراین
هایدگرفتیادکهراچههرکهباشید

مطمئن.دهیدآموزشدیگرانبه
ودخبهرالطفبزرگترینباشید

یکالکترونکتابایناگر.کردهاید
برایراآنبودمفیدشمابرای

دوستشانکهعزیزتاندوستان
د،کننپیشرفتمیخواهیدودارید
.کنیدارسال

دربارهامیرحسینحامدی

حامدیامیرحسیندرباره

یدباشسالمتوپیروزوشاد میخواهمبهیکیادگیرنده
حرفهایتبدیلشوم

https://bahareman.com/
https://bahareman.com/
https://t.me/bahareman_com/
https://instagram.com/amirhossein_hamedii/
https://bahareman.com/?p=3827/
https://bahareman.com/?p=3827/

