
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت يسانشناور_١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتيسانشناور_٢٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:٢٨ - 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
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٢٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۴٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٧٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست١٢٠١٢يسانشناور رد يساسا ثحابم٩٣٩٧٢١٢١٧٢٠٨
.دوش فذح ۶و ۴ياھ لصف٢۵٩۶رون مايپ١٣٩۵تفص کين ميھاربامالسا هاگديد زا ناسناهوزج١٠٠١٩يتست٢٠١٢مالسا هاگديد زا ناسنا١٠٣٩٧٢١٢١٧٢٠٩
 - يلسوت سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٢٠١٢يسانش هعماج ينابم١١٣٩٧٢١٢١٧٢١٠

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

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
 مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠١۶يفيصوت رامآ١٢٣٩٧٢١٢١٧٢١١

يتيبرت
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢روپ نيما نسح

 يسانشناور رد يساسا ثحابم١٣٣٩٧٢١٢١٧٢١٢
٢

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف٢۵٩٣رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٢٠١٢

 و يسانشناور رد بتاكم و خيرات١۴٣٩٧٢١٢١٧٢١٣
نآ دقن

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩٣درمناوج نيسحمالغيسانشناور بتاكم و هچخيرات يشيامزآ٩٣۴٠يتست٢٠١٢

 ماما هسسؤم١٣٩٣هداز نيسح دمحميسانش تفرعمباتك٨٩٩۶يتست٢٠١٢يسانش تفرعم١۵٣٩٧٢١٢١٧٢١۴
ينيمخ

--

.دوش فذح ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۶رون مايپ١٣٨۶يميھاربا يلعدمحميمومع - ددغ و باصعا يژولويزيف يشيامزآ۶٩٧٩يتست٢٠١٢ددغ و باصعا يژولويزيف١۶٣٩٧٢١٢١٧٢١۵
.دوش فذح ١۵ و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۵رون مايپ١٣٩١يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست١٢٠١٢يلوحت يسانشناور١٧٣٩٧٢١٢١٧٢١۶
 هاگديد زا يسانشناور١٨٣٩٧٢١٢١٧٢١٨

ناملسم نادنمشيدنا
 نادنمشناد هاگديد زا سفنا ملعيعطق۵٢٣٢يتست٢٠١٢

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

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨١٣رون مايپ١٣٩٢هبداد رغصاهفسلف تايلك يشيامزآ۵٢۵٨يتست٢٠١٢يمالسا هفسلف اب ييانشآ١٩٣٩٧٢١٢١٧٢١٩
 هعلاطم ٢٣ و ٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴
.دوش

 -يدواد -عراز نيسحگنيسراد نرانيتعنص يسانشناورباتك٩۵٧٣يتست٢٠١٢ينامزاس- يتعنص يسانشناور٢٠٣٩٧٢١٢١٧٢٢٠
يبلاط

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩ژييآ١٣٩٢

 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴رون مايپ١٣٩١عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتست٢٠١٢يريگداي يسانشناور٢١٣٩٧٢١٢١٧٢٢١
.دوش

 هزومآ و ميھافم ( نآرق رد يسانشناورباتك٨٩٩٨يتست٢٠١٢نآرق رد يسانشناور ياھ هزومآ٢٢٣٩٧٢١٢١٧٢٢٢
)اھ

 هاگشھوژپ١٣٩٣ينايواك دمحم
 و هزوح
هاگشناد

.دوش فذح ٧ و ۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف٢۵٨٣

.دوش فذح ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٢۵٧٨رون مايپ١٣٩٢يرهش يھانپ يدومحمكاردا و ساسحا يسانشناورهمانسرد۵۶٨۵يتست٢٠١٢كاردا و ساسحا٢٣٣٩٧٢١٢١٧٢٢٣
--رون مايپ١٣٩١يجنگ هزمحيجنسناور يشيامزآ۵۶٣۶يتست٢١١٢١۶يجنسناور٢۴٣٩٧٢١٢١٧٢٢۴
.دوش فذح١۴ و ١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف٢٢٠۴رون مايپ١٣٩٢يميرك فسوييعامتجا يسانشناور يشيامزآ۵١۶٨يتست٢٠١٢يعامتجا يسانشناور٢۵٣٩٧٢١٢١٧٢٢۵
.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩٢نيرزرمك ديمح٢ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۵٧٩يتست٢٢٠١٢ يلوحت يسانشناور٢۶٣٩٧٢١٢١٧٢٢۶
 يدهم ديس -يناجيابرذآ دوعسمنيد يسانشناور رب يدمآردباتك٨٩٩٩يتست٢٠١٢نيد يسانشناور٢٧٣٩٧٢١٢١٧٢٢٧

يوسوم
 هاگشھوژپ١٣٩٠

 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢

- ناعراز داوج دمحماليدرآ تربور-هژنبويرامنآ دقن و يسانشناور هفسلفباتك٩٠٠٠يتست٢٠١٢يسانشناور ملع هفسلف٢٨٣٩٧٢١٢١٧٢٢٨
يناقح نسحلاوبا

 هاگشھوژپ١٣٩٣
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف و راتفگشيپ٢۵٧١

.دوش فذح ١١ و ١٠ ،٣ ياھ لصف٢۵٨٢رون مايپ١٣٩٢درمناوج نيسحمالغكيژولويزيف يسانشناور يشيامزآ۵٣٢١يتست٢٠١٢كيژولويزيف يسانشناور٢٩٣٩٧٢١٢١٧٢٢٩
--رون مايپ١٣٩٧يكلملادبع ديعسيسايس يسانشناور يشيامزآ١١٣۵۶يتست٢٠١٢يسايس يسانشناور٣٠٣٩٧٢١٢١٧٢٣٠
 ساسا رب ١ يناور يسانش بيسآباتك۶١٩۴يتست١٢٠١٢ يناور يسانش بيسآ٣١٣٩٧٢١٢١٧٢٣١

DSM ۵)١٢ تساريو لوا دلج(
 نآ ، لين ناج ،نوسيويد دلارج
نوسناج.لا.يرش،گنيرك

 لصف زا و .دوش هعلاطم لصفرخآ ات ۶٣ هحفص زا ٢ لصف زا٢۵۶٨شياريو١٣٩۴يناتسھد يدهم
۶ لصف .دوش هعلاطم ١٢٩ هحفص ات ١١۴ هحفص زا ٣
.دوش فذح
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت يسانشناور_١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتيسانشناور_٢٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:٢٨ - 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
--رون مايپ١٣٨٩يناتسدرك دواد - عراز نيسحهجراخ نابز هب ١ يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۴٩٣يتست١٢٠١٢ يسانشناور نوتم٣٢٣٩٧٢١٢١٧٢٣٢
 ، اين يرافص ديجمتگو نو کرام ، کنوب يپ ماھاربآيدربراك يعامتجا يسانشناورباتك٨١٢٢يتست٢٠١٢يدربراك يعامتجا يسانشناور٣٣٣٩٧٢١٢١٧٢٣٣

هداز نسح وتسرپ
 لخاد بلاطم .١٣۶ هحفص رخآ ات ١٢٢ هحفص يادتبا زا٢٧٨٨شياريو١٣٩٢

.دوش فذح اھرداک
.دوش فذح ٧ لصف۶۶۵رون مايپ١٣٩۵يفيرش ربكا يلع -عراز نيسحيتخانش يسانشناور يشيامزآ١٠۴۶۵يتست٢٠١٢يتخانش يسانشناور٣۴٣٩٧٢١٢١٧٢٣۴
 ياھزاين اب دارفا يسانشناور٣۵٣٩٧٢١٢١٧٢٣۵

١ صاخ
--رون مايپ١٣٩٢يرابيوجوكاك رغصا يلعصاخ ياھ هورگ يشخب ناوت يشيامزآ٨٨٧۴يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٢٠١٢يتيبرت يسانشناور٣۶٣٩٧٢١٢١٧٢٣۶
 هرواشم و ييامنھار نونف و لوصا يشيامزآ۵۶٨٣يتست٢٠١٢يدنملاس يسانشناور٣٧٣٩٧٢١٢١٧٢٣٧

نادنملاس
-هداز هلادبع نسح -عراز نيسح
ييالوك يشخبادخ اتيھانآ

.دوش فذح ۶ لصف۶۶١رون مايپ١٣٩١

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصف٢۵٩٠رون مايپ١٣٩٢يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٢٠١٢تيصخش يسانشناور٣٨٣٩٧٢١٢١٧٢٣٨
--رون مايپ١٣٩٠يجنگ هزمحيبرجت يسانشناور يشيامزآ۵٠۵٩يتست٢١١٢١۶يبرجت يسانشناور٣٩٣٩٧٢١٢١٧٢٣٩
--رون مايپ١٣٩١درمناوج نيسحمالغ٢ يناور يسانش بيسآ يشيامزآ۵٣٨۶يتست٢٢٠١٢ يناور يسانش بيسآ۴٠٣٩٧٢١٢١٧٢۴٠
 ياھزاين اب دارفا يسانشناور۴١٣٩٧٢١٢١٧٢۴١

٢ صاخ
.دوش فذح ٩ و ٨ ،۶ ياھ لصف٢۵٨٨رون مايپ١٣٩۴يدهمريم اضر ديسييانثتسا ناكدوك يسانشناور يشيامزآ١٠٠٢۶يتست٢٠١٢

 و رظن ديدجتاب ( ينيلاب يسانشناورباتك۶٩٢٣يتست٢٠١٢ينيلاب يسانشناور لوصا۴٢٣٩٧٢١٢١٧٢۴٢
) تافاضا

.دوش فذح ١١ و ١٠ ،٩ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢۵٨٠دشر١٣٩٢ولماش ديعس

 و كدوك يناور يسانش بيسآ۴٣٣٩٧٢١٢١٧٢۴٣
ناوجون

نيرز رمك ديمح-يربكا يلع زانهمكدوك يضرم يسانشناور يشيامزآ٨٩٩٢يتست٢٠١٢
يياباب هيسنا -يكروا دمحم -

.دوش فذح ١٠ و ٨ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢٧٨٩رون مايپ١٣٩٣

.دوش فذح ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢۵٨١رون مايپ١٣٩٠دنودمحا يلع دمحميناور تشادهبهمانسرد۵٠۶٨يتست٢٠١٢يناور تشادهب۴۴٣٩٧٢١٢١٧٢۴۴
--رون مايپ١٣٩١روپ يلع دمحايژولوكيسيپورون تامدقم يشيامزآ۵١٧٧يتست٢٠١٢يتخانش باصعا مولع۴۵٣٩٧٢١٢١٧٢۴۵
.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶رون مايپ١٣٩۴عراز نيسح -روپ نيما نسحيناور ياهنومزآ دربراك يشيامزآ٨٩٠٠يتست١١١۶١۶ يتخانش ناور ياهنومزآ۴۶٣٩٧٢١٢١٧٢۴۶

 يقت ناسحا دمحم- يياضر ربكاشجنس و شوھ يسانشناور يشيامزآ٨٩٩۴يتست١ يتخانش ناور ياهنومزآ٣٩٧٢١٢١٧٢۴۶
هداز

--رون مايپ١٣٩٣

.دوش فذح ٨ و ۶ ياھ لصف٢٣۴٣رون مايپ١٣٩٢يدنوخآ الينهرواشم و ييامنھار يسانشناور يشيامزآ۵۵٠۴يتست٢٠١٢ييامنھار و هرواشم ينابم۴٧٣٩٧٢١٢١٧٢۴٧
--رون مايپ١٣٨٩تسود مالسا ايرثنآ نامرد و يسانش ببس - دايتعا يشيامزآ۵٣۵١يتست٢٠١٢دايتعا يسانشناور۴٨٣٩٧٢١٢١٧٢۴٨
 قداص ،يناجيابرذآ دوعسمهغالبلا جهن رد يسانشناورباتك٩٠٠۴يتست٢٠١٢ثيدح رد يسانشناور ياھ هزومآ۴٩٣٩٧٢١٢١٧٢۴٩

يعاجش
 هاگشھوژپ١٣٩٣

 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

--رون مايپ١٣٩١يياراخب دمحايعامتجا تافارحنا يسانش هعماج يشيامزآ۵۵۶٠يتست٢٠١٢يعامتجا يسانش بيسآ۵٠٣٩٧٢١٢١٧٢۵٠
 رظنريز - رف يرالاس اضردمحميسانشناور و مالسا شرگن رد هداوناخباتك٧۴١٠يتست٢٠١٢هداوناخ يسانشناور۵١٣٩٧٢١٢١٧٢۵١

 مظاكدمحم و يورغ دمحمديس
ديحو فطاع

.دوش فذح ۶ لصف۶۶١تمس١٣٩١

.دوش فذح مود شخب۴۶۶رون مايپ١٣٩١اسراپ دمحمناجيھ و شزيگناهمانسرد۵۶۵٣يتست٢٠١٢ناجيھ و شزيگنا۵٢٣٩٧٢١٢١٧٢۵٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢صاخ ياھزاين اب دارفا يشخبناوت۵٣٣٩٧٢١٢١٧٢۵٣
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١١٢١۶)يفيك و يمك( قيقحت شور۵۴٣٩٧٢١٢١٧٢۵۴

يتيبرت مولع
.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

--رون مايپ١٣٩٠يناتسدرك دواد -عراز نيسحهجراخ نابز هب ٢ يسانشناور نوتم يشيامزآ۵۵١٣يتست٢٢٠١٢ يسانشناور نوتم۵۵٣٩٧٢١٢١٧٢۵۵
دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصف٣٣٠٨رون مايپ١٣٩٢ناخرت يضترمتيصخش يبايشزرا يشيامزآ۵۴٠۶يتست٢١١۶١۶ يتخانش ناور ياھ نومزآ۵۶٣٩٧٢١٢١٧٢۵۶

دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ياھ لصف٣٣٠۴رون مايپ١٣٩۴عراز نيسح -روپ نيما نسحيناور ياهنومزآ دربراك يشيامزآ٨٩٠٠يتست٢ يتخانش ناور ياھ نومزآ٣٩٧٢١٢١٧٢۵۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣۴٨يدارفنا- يلمع ياهشھوژپ۵٧٣٩٧٢١٢١٧٢۵٧
--رون مايپ١٣٩٠روپ يلع دمحاتمالس يسانشناور يشيامزآ٨٢٨٠يتست٢٠١٢تمالس يسانشناور۵٨٣٩٧٢١٢١٧٢۵٨
 ناور و هرواشم نونف و اھ هيرظن۵٩٣٩٧٢١٢١٧٢۵٩

ينامرد
 -يفسوي اضريلع- ناخرت يضترمينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتست٢١١٢١۶

يقاقش داھرف
دوش فذح ٨ و ٧ ياھ لصف١٨٧٢رون مايپ١٣٩٠

و يا هفرح و يلغش هرواشم و ييامنھارباتك۶٩٢٢يتست٢٠١٢ي ا هفرح و يلغش هرواشم۶٠٣٩٧٢١٢١٧٢۶٠
لغش باختنا ياھ هيرظن

 مود تمسق و ١٩ و ١٣ ،١٠ ،٧ ياھ لصف لوا تمسق زا٢۵۶٩دشر١٣٩٠يدابآ عيفش هلادبع
.دوش فذح

--رون مايپ١٣٩۴روپ نيما نسح- ييافطصم يلعناكدوك راتفر رييغت و حالصا ياهشور يشيامزآ٩٧۶۶يتست١١۶١۶راتفر رييغت و حالصا ياھ هويش۶١٣٩٧٢١٢١٧٢۶١
--رون مايپ١٣٩٢نموف نشلگ لوسر دمحمهورگ ييايوپ يسانشناورهمانسرد۴٨۶٩يتست٢٠١٢هورگ ييايوپ۶٢٣٩٧٢١٢١٧٢۶٢
.دوش فذح ١ لصف۵٩۴رون مايپ١٣٩٣يياضر ربكايسانشناور رد رتويپماك دربراك يشيامزآ٨٩٩٣يتست١١۶١۶يسانشناور رد تاعالطا يروانف۶٣٣٩٧٢١٢١٧٢۶٣
 يسانشناور رد يطابنتسا رامآ ياهشور يشيامزآ٨٢٨١يتست٢١١۶١۶يطابنتسا رامآ۶۴٣٩٧٢١٢١٧٢٧٢

يتيبرت مولع و
 - يدركھد يربكا يلع زانهم
يقاقش داھرف

--رون مايپ١٣٩١
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت يسانشناور_١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتيسانشناور_٢٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:٢٨ - 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
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۶۵٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۶۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

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

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۶٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) 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 هشيدنا۶٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶٩٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٧٠٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٧١٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف٧٢٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا٧٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا٧۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٧۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا٧۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٧٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧٨٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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