
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٨٣١ : دورو مرت يسانشناور_١٧ : يشزومآ هورگ
٣٨٧٢ : نوناق لامعا مرتيمومع يسانشناور شيارگ يسانشناور_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٢٠ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۶رون مايپ١٣٨۶يميھاربا يلعدمحميمومع - ددغ و باصعا يژولويزيف يشيامزآ۶٩٧٩يتست٣٠١٨)ددغو باصعا( يمومع يژولويزيف١٣٩٧٢١١١٢٠٠١
 نايوجشناد يارب يدربراكرتويپماك٢٣٩٧٢١١١۵٠٠۶

يسانشناور
.دوش فذح ١ لصف۵٩۴رون مايپ١٣٩٣يياضر ربكايسانشناور رد رتويپماك دربراك يشيامزآ٨٩٩٣يتست٢١١۶٣٢

 مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠١۶يفيصوترامآ٣٣٩٧٢١١١٧٠٠۴
يتيبرت

.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢روپ نيما نسح

 يسانشناور رد يطابنتسا رامآ ياهشور يشيامزآ٨٢٨١يتست٢١١۶١۶يطابنتسارامآ۴٣٩٧٢١١١٧٠٠۵
يتيبرت مولع و

 - يدركھد يربكا يلع زانهم
يقاقش داھرف

--رون مايپ١٣٩١

 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۵٣٩٧٢١٢١١۴١١
)يتيبرت

 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢
 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب

روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نابز هب يسانش ناور نوتم۶٣٩٧٢١٢١٢٠١٨
١ هجراخ

--رون مايپ١٣٨٩يناتسدرك دواد - عراز نيسحهجراخ نابز هب ١ يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۴٩٣يتست٣٠١٨

--رون مايپ١٣٩٠يناتسدرك دواد -عراز نيسحهجراخ نابز هب ٢ يسانشناور نوتم يشيامزآ۵۵١٣يتست٢٣٠١٨ يمومع يسانش ناور نوتم٧٣٩٧٢١٢١٢٠١٩
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٨٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٩٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٠٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١١٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست١٢٠١٢ يمومع يسانشناور١۵٣٩٧٢١٢١٧٠٠۵
.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف٢۵٩٣رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٢٢٠١٢ يمومع يسانشناور١۶٣٩٧٢١٢١٧٠٠۶
.دوش فذح ١۵ و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۵رون مايپ١٣٩١يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست١٣٠١٨دشر يسانش ناور١٧٣٩٧٢١٢١٧٠٠٧
.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ياھ لصف٢۵٩١رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٣٠١٨يتيبرت يسانشناور١٨٣٩٧٢١٢١٧٠٠٨
.دوش فذح١۴ و ١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف٢٢٠۴رون مايپ١٣٩٢يميرك فسوييعامتجا يسانشناور يشيامزآ۵١۶٨يتست٣٠١٨يعامتجا يسانشناور١٩٣٩٧٢١٢١٧٠٠٩
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١١٢١۶يسانش ناوررد قيقحت شور٢٠٣٩٧٢١٢١٧٠١١

يتيبرت مولع
.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

 نادنمشناد هاگديدزا سفنلا ملع٢١٣٩٧٢١٢١٧٠١٢
يمالسا

 نادنمشناد هاگديد زا سفنا ملعيعطق۵٢٣٢يتست٢٠١٢
يمالسا

.دوش فذح ١٠ و ٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف٢۵٨٧رون مايپ١٣٩٢نايمشاھ دمحا ديس

.دوش فذح ١١ و ١٠ ،٣ ياھ لصف٢۵٨٢رون مايپ١٣٩٢درمناوج نيسحمالغكيژولويزيف يسانشناور يشيامزآ۵٣٢١يتست٣٠١٨كيژولويزيف يسانشناور٢٢٣٩٧٢١٢١٧٠١٣
.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصف٢۵٩٠رون مايپ١٣٩٢يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠١٨) ميھافمواھ هيرظن( تيصخش٢٣٣٩٧٢١٢١٧٠١۴
--رون مايپ١٣٩١يجنگ هزمحيجنسناور يشيامزآ۵۶٣۶يتست٢٠١٢يجنس ناور٢۴٣٩٧٢١٢١٧٠١۵
١ يناور يسانش بيسآ٢۵٣٩٧٢١٢١٧٠١٧

) يضرم يسانشناور(
 نامرد و ملع :يناور يسانش بيسآباتك١١٠١٩يتست٣٠١٨

٠لوا دلج( يتخانش ناور ياھ لالتخا
)موس تساريو

 دلارج ،نوسناج يرش ،گنيرک نآ
لين ناج ،نوسيويد

 ،روپ يسمش ديمح
روپ يغابص ديعس

.دوش هعلاطم ٧ و ۵ ،٢ ،١ ياھ لصف١۶٧۵دنمجرا١٣٩۶

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩٣درمناوج نيسحمالغيسانشناور بتاكم و هچخيرات يشيامزآ٩٣۴٠يتست٢٠١٢يسانشناور بتاكمو هچخيرات٢۶٣٩٧٢١٢١٧٠١٨
--رون مايپ١٣٩٢نموف نشلگ لوسر دمحمهورگ ييايوپ يسانشناورهمانسرد۴٨۶٩يتست٢١١٢١۶هورگ ييايوپ يسانشناور٢٧٣٩٧٢١٢١٧٠١٩
.دوش فذح ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٢۵٧٨رون مايپ١٣٩٢يرهش يھانپ يدومحمكاردا و ساسحا يسانشناورهمانسرد۵۶٨۵يتست٢٠١٢كارداو ساسحا يسانشناور٢٨٣٩٧٢١٢١٧٠٢٠
.دوش فذح ٨ و ۶ ياھ لصف٢٣۴٣رون مايپ١٣٩٢يدنوخآ الينهرواشم و ييامنھار يسانشناور يشيامزآ۵۵٠۴يتست٢٠١٢ييامنھارو هرواشم يسانشناور٢٩٣٩٧٢١٢١٧٠٢١
--رون مايپ١٣٩٠ينايب هداز دمحا دمحاتيريدم يسانشناور يشيامزآ۵٠٨٢يتست٢٠١٢تيريدم يسانشناور٣٠٣٩٧٢١٢١٧٠٢٢
 نامردو يسانش ببس(دايتعا٣١٣٩٧٢١٢١٧٠٢٣

) نآ
--رون مايپ١٣٨٩تسود مالسا ايرثنآ نامرد و يسانش ببس - دايتعا يشيامزآ۵٣۵١يتست٢٠١٢

 يقت ناسحا دمحم- يياضر ربكاشجنس و شوھ يسانشناور يشيامزآ٨٩٩۴يتست٢١١٢١۶نآ شجنسو شوھ يسانشناور٣٢٣٩٧٢١٢١٧٠٢۴
هداز

--رون مايپ١٣٩٣

--رون مايپ١٣٩٠يجنگ هزمحيبرجت يسانشناور يشيامزآ۵٠۵٩يتست٢٢١٢٣٢يبرجت يسانشناور٣٣٣٩٧٢١٢١٧٠٢۵
نيرز رمك ديمح-يربكا يلع زانهمكدوك يضرم يسانشناور يشيامزآ٨٩٩٢يتست٣٠١٨كدوك يضرم يسانشناور٣۴٣٩٧٢١٢١٧٠٢۶

يياباب هيسنا -يكروا دمحم -
.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ياھ لصف١٨٣۵رون مايپ١٣٩٣

.دوش فذح مود شخب۴۶۶رون مايپ١٣٩١اسراپ دمحمناجيھ و شزيگناهمانسرد۵۶۵٣يتست٣٠١٨ناجيھو شزيگنا٣۵٣٩٧٢١٢١٧٠٢٧
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٨٣١ : دورو مرت يسانشناور_١٧ : يشزومآ هورگ
٣٨٧٢ : نوناق لامعا مرتيمومع يسانشناور شيارگ يسانشناور_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٢٠ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 - يمشاھ ينب هلادبع ديسييانثتسا ناكدوك شرورپ و شزومآ يشيامزآ۵۴۵٨يتست٢٢١٢٣٢ييانثتسا ناكدوك يسانشناور٣۶٣٩٧٢١٢١٧٠٢٨

رافص هداز مالغ نيسح
--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩١درمناوج نيسحمالغ٢ يناور يسانش بيسآ يشيامزآ۵٣٨۶يتست٢٣٠١٨ يناور يسانش بيسآ٣٧٣٩٧٢١٢١٧٠٢٩
.دوش فذح ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢۵٨١رون مايپ١٣٩٠دنودمحا يلع دمحميناور تشادهبهمانسرد۵٠۶٨يتست٣٠١٨يناور تشادهب٣٨٣٩٧٢١٢١٧٠٣٠
 هيرظن( يريگداي يسانشناور٣٩٣٩٧٢١٢١٧٠٣١

) ميھافمواھ
 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴رون مايپ١٣٩١عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتست٣٠١٨

.دوش
ناوررد يدارفنا يلمع ياهشھوژپ۴٠٣٩٧٢١٢١٧٠٣٢

يمومع يسانش
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴

--رون مايپ١٣٩٠يولع نارماكنابز و ركفتهمانسرد۶٩٨٨يتست٢٠١٢نابزوركفت۴١٣٩٧٢١٢١٧٠٣٣
--رون مايپ١٣٩٢زورفا يلعمالغيريگداي تالالتخا يشيامزآ۵٢٣١يتست٢٠١٢يريگداي تالالتخا۴٢٣٩٧٢١٢١٧٠٣۵
--رون مايپ١٣٩٢يكلملادبعديعس -يلعجرب دمحاييانج يسانشناور يشيامزآ۵۶١٠يتست٢٠١٢ييانج يسانشناور۴٣٣٩٧٢١٢١٧٠٣۶
--رون مايپ١٣٩١روپ يلع دمحايژولوكيسيپورون تامدقم يشيامزآ۵١٧٧يتست٢٠١٢يژولوكيسپورون تامدقم۴۴٣٩٧٢١٢١٧٠٣٨
--رون مايپ١٣٩٢ناخرت يضترمتيصخش يبايشزرا يشيامزآ۵۴٠۶يتست١٢۶٣٢تيصخش يبايشزرا۴۵٣٩٧٢١٢١٧٠٣٩
 يسانشناور لئاسمردرانيمس۴۶٣٩٧٢١٢١٧٠۴٠

) يلمع( يمومع
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

--رون مايپ١٣٩٢دنودمحا يلعدمحميزاب يسانشناوريعطق۵۶۶۴يتست٢٠١٢) يسانشناور( يزاب يسانشناور۴٧٣٩٧٢١٢١٧٠۴١
٢دشر يسانشناور۴٨٣٩٧٢١٢١٧٠۴٢

) يسانشناور(
.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩٢نيرزرمك ديمح٢ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۵٧٩يتست٢٠١٢

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨١٣رون مايپ١٣٩٢هبداد رغصاهفسلف تايلك يشيامزآ۵٢۵٨يتست٢٠١٢) يسانشناور( هفسلف تايلك۴٩٣٩٧٢١٢١٧٠۴٣
 هعلاطم ٢٣ و ٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴
.دوش

--رون مايپ١٣٩٠روپ يلع دمحاتمالس يسانشناور يشيامزآ٨٢٨٠يتست٢٠١٢تمالس يسانشناور تامدقم۵٠٣٩٧٢١٢١٧٠۴۴
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۵١٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
--رون مايپ١٣٨٨يرصن هلادبعمالسا هاگديد زا ناسنا يشيامزآ۶٩٩٢يتست٢٠١٢مالسارد يسانش ناسنا۵٢٣٩٧٢١٢٢٠٠٠١
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۵٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۵۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۵۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۵۶٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۵٧٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 - يلسوت سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٣٠١٨يسانش هعماج ينابم۵٨٣٩٧٢١٢٢٢٠۶٢

لضافاضر
 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩تمس١٣٩٣

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
--رون مايپ١٣٩١يياراخب دمحايعامتجا تافارحنا يسانش هعماج يشيامزآ۵۵۶٠يتست٢٠١٢يعامتجا يسانش بيسآ۵٩٣٩٧٢١٢٢٢٠۶٣
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶٠٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۶١٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۶٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۶٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۶۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۶۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۶۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٨٣١ : دورو مرت يسانشناور_١٧ : يشزومآ هورگ
٣٨٧٢ : نوناق لامعا مرتيمومع يسانشناور شيارگ يسانشناور_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٢٠ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶٧٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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