
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
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رون مايپ هاگشناد
١۵:٠١ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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فيدر
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يليصحت

 هرامش
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مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٢٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٧٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ۶ سرد يادتبا زا٢٣۶٢رون مايپ١٣٩١يلالج اضريلعتايهلا هتشر - ١ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٧يتست١٢٠١٢ يصصخت نابز٨٣٩٧٢١٢٢٠٠١٨
 هسسوم١٣٩٢يراسناوخ دمحميروص قطنم رصتخم هرودباتك٩٠٢٣يتست١٢٠١٢ قطنم٩٣٩٧٢١٢٢٠٠١٩

 و تاراشتنا
 هاگشناد پاچ
نارهت

 هدام رظن زا سايق( مشش شخب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٧۶٢
.دوش هعلاطم )سمخ تاعانص ،

 يادتبا ات( موس راتفگ و لماک روطب مود و لوا ياھراتفگ٢١۴٠ريذپشناد١٣٩۵يردص دمحمديسلوصاو هقف يدابمباتك۶٩۴٨يتست٢٠١٢لوصاو هقف يدابم١٠٣٩٧٢١٢٢٠٠٢٣
.دوش هعلاطم )مراهچ شخب

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶رون مايپ١٣٩٠يقداص نوطالفا٢ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٨يتست٢٢٠١٢ يصصخت نابز١١٣٩٧٢١٢٢٠٠٢۵
.دوش هعلاطم باتک ياهتنا ات تاطلاغم ۴شخب يادتبا زا١٧١۶تمس١٣٨۴نادنخ رغصا يلعيدربراك قطنمباتك٩٠٢۴يتست٢٢٠١٢ قطنم١٢٣٩٧٢١٢٢٠٠٢٨
.دوش فذح ٢ و ١ ياھ لصف۶٩١رون مايپ١٣٩١يلضفا يياسوم يلع١ مالكهمانسرد۵۶۵٧يتست١٢٠١٢ مالك١٣٣٩٧٢١٢٢٠٠٣٣
.دوش هعلاطم ٢٠٣ هحفص ات باتك لوا زا٩٣تمس١٣٩١يقيفوت نيسحگرزب نايدا اب ييانشآباتك٧٢٧٠يتست٢٠١٢گرزب نايدااب ييانشآ١۴٣٩٧٢١٢٢٠٠٣٧
--رون مايپ١٣٩١يرصن هللادبع٢مالكهمانسرد۴٨٧٠يتست٢٢٠١٢ مالك١۵٣٩٧٢١٢٢٠٠۴٠
 ماما هسسوم١٣٩٢)هر(ينيمخ ماما)ثيدح نيعبرا(ثيدح لهچ حرشباتك۶٧۴٨يتست١٢٠١٢ ثيدحلا هقف١۶٣٩٧٢١٢٢٠٠۵٣

)هر(ينيمخ
.دوش هعلاطم ٣۴ ثيدح رخآ ات ٢۶ ثيدح لوا زا۶۵

 نيدلا سمشيئاهب خيش نيسح دمحمنيعبراباتك۶٧٧۵يتست٢٢٠١٢ ثيدحلا هقف١٧٣٩٧٢١٢٢٠٠۵٧
يدابآ نوتاخدمحم

.دوش هعلاطم ١٢ ثيدح رخآ ات ٣ ثيدح لوا زا۶۶تمكح١٣٨٧

--رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١٢يغالب مولع١٨٣٩٧٢١٢٢٠٠٨٠
--تمس١٣٩٢تفرعم يداھ دمحمنآرق خيراتباتك٧٣۵۶يتست١٢٠١٢ نآرق خيرات١٩٣٩٧٢١٢٢٠٠٩۶
 تاحلطصم يھوژپ زاب-ثيدحلا هياردباتك٧۴١٢يتست٢٠١٢ثيدحلا هيارد٢٠٣٩٧٢١٢٢٠٠٩٧

نيقيرف هاگن رد يثيدح
 هعلاطم باتك رخآ ات ) ربخ تاميسقت( ٣ لصف يادتبا زا٣٠۶تمس١٣٩٢يسيفن يداش

دوش
 رشن رتفد١٣٩٢يتجح رقاب دمحم ديسميرك نآرق خيرات رد يشھوژپباتك۵۶٩٧يتست٢٢٠١٢ نآرق خيرات٢١٣٩٧٢١٢٢٠٠٩٨

 گنھرف
يمالسا

 مھا زا يياھ هنومن يفرعم( ات )نآرق تئارق( ١٢ لصف زا٣۴۵
 فلتخم طاقن رد ميرك نآرق سيفن و نهك ياھ هخسن
.دوش هعلاطم )ناهج

 يناهجزكرم١٣٨٨رهم يولع نيسحنارسفموريسفت خيرات اب ييانشآباتك۵٨٩٨يتست١٢٠١٢ ميرك نآرقريسفت خيرات٢٢٣٩٧٢١٢٢٠٠٩٩
يمالسا مولع

 )مجنپ نرقردريسفت( مهن لصف يادتبا ات باتك يادتبا زا٢٣٣
.دوش هعلاطم

--تمس١٣٩٠يچ هناشريدم مظاكثيدح خيراتباتك٧٣۴٩يتست٢٠١٢ثيدح خيرات٢٣٣٩٧٢١٢٢٠١٠٢
 يناهجزكرم١٣٨٨رهم يولع نيسحنارسفموريسفت خيرات اب ييانشآباتك۵٨٩٨يتست٢٢٠١٢ ميرك نآرقريسفت خيرات٢۴٣٩٧٢١٢٢٠١٠۵

يمالسا مولع
 باتك رخآ ات )مجنپ نرق رد ريسفت( ٩ لصف يادتبا زا٣٩٧

دوش هعلاطم
 لعفلا بارعا( نماثلا سردلا : يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴۴رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٢٠١٢ فرص٢۵٣٩٧٢١٢٢٠١٣١

دوش هعلاطم ) عراضملا
 )فذحلاب لالعالا ( عبارلا سردلا يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴١رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست١ فرص٣٩٧٢١٢٢٠١٣١

دوش هعلاطم
 سردلا( يادتبا ات )فذحلاب لالعا :عبارلا سردلا( يادتبا زا٢٩۴رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢٢٠١٢ فرص٢۶٣٩٧٢١٢٢٠١٣٢

.دوش هعلاطم )خساونلا :رشع نماثلا
 رخآ ات عراضملا لعفلا بارعا :نماثلا سردلا : يادتبا زا٣١٩رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٣٠١٨ يدربراكوحن٢٧٣٩٧٢١٢٢٠١٣٣

.دوش هعلاطم باتك
 ،ديكاتلا فورح :سداسلا سردلا يادتبا ات باتك ادتبا زا١١٣رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٢٣٠١٨ يدربراكوحن٢٨٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴

.دوش هعلاطم هدايزلا فورح ،مسقلا فورح
 باتك رخآ ات "خساونلا :رشع نماثلا سردلا" يادتبا زا۴٧رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢ يدربراكوحن٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴

.دوش هعلاطم
،مسقلا فورح ،ديكاتلا فورح:سداسلا سردلا : يادتبا زا۵٧رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٣٣٠١٨ يدربراكوحن٢٩٣٩٧٢١٢٢٠١٣۵

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات هدايزلا فورح
--رون مايپ١٣٩١يبيقن مساقلاوباديسيمالسا مولعرد قيقحت شور يشيامزآ۵۵۶٩يتست٢٠١٢يمالسا مولعرد قيقحت شور٣٠٣٩٧٢١٢٢٠١٣۶
--رون مايپ١٣٩١ينابعش نيسح دمحمهقف اب ييانشآ يشيامزآ۵۶١۶يتست٢٠١٢هقفاب ييانشآ٣١٣٩٧٢١٢٢٠١٣٧
 )يلاعت قح تمکح( ٢١ ثحب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٣۶٣باتک ناتسوب١٣٨٣ناينما راتخميمالسا هفسلف ينابمباتك٩٩٨۴يتست٢٠١٢يمالسا هفسلف تايلك٣٢٣٩٧٢١٢٢٠١٣٨

.دوش هعلاطم
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتثيدحو نآرق مولع شيارگ يمالسا فراعمو تايهلا_۶١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:٠١ - ١٣٩٧/١١/٠١ :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
--ديهمت١٣٨١تفرعم يداھ دمحمينآرق مولع شزومآباتك۶٣٩٧يتست٢٠١٢ثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٣٣٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩

 تاحلطصم يھوژپ زاب-ثيدحلا هياردباتك٧۴١٢يتستثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩
نيقيرف هاگن رد يثيدح

 هعلاطم )ربخ تاميسقت( ٣ لصف يادتبا ات باتك يادتبا زا١٠٠تمس١٣٩٢يسيفن يداش
دوش

--رون مايپ١٣٩١راعش رفعج٣ يبرع يناوخ نتمهمانسرد۶٩٧۶يتست٢٠١٢يبرع نوتم كردو تئارق٣۴٣٩٧٢١٢٢٠١۴٠
--رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس۴ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٠۶٠يتست۴٣٠١٨ يدربراكوحن٣۵٣٩٧٢١٢٢٠١۴١
--رون مايپ١٣٩١نايمظان اضريسراف -يبرع -همجرت نف يشيامزآ۵٣١۵يتست٢٠١٢همجرت ياهتراهم٣۶٣٩٧٢١٢٢٠١۴٢
 همدقماب( يخيش اضر ديمحهغالبلا جهناب ييانشآباتك٧٢٧۴يتست٢٠١٢هغالبلا جهنرد يريس٣٧٣٩٧٢١٢٢٠١۴٣

 هداز ظعاو دمحم تراظنو
)يناسارخ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٠يراصنا مساقفوصت و نافرع ينابم يشيامزآ۶٩٧٧يتست٢٠١٢يمالسا نافرع تايلك٣٨٣٩٧٢١٢٢٠١۴۴
 ياهشورو خيراتاب ييانشآ٣٩٣٩٧٢١٢٢٠١۴۵

نآرقريسفت
--رون مايپ١٣٩۶يکچوک هدازرفعج اضرلعنآرق ريسفت ياهشور و خيرات اب ييانشآ يشيامزآ١٠٧١٣يتست٢٠١٢

ميرك نآرقريسفت ياهشورو بتاكم۴٠٣٩٧٢١٢٢٠١٧۵
١

 نارسفم)لوا دلج( يريسفت بتاكمباتك٧۵٢۵يتست٢٠١٢
 ريسافت و ضحم يياور بتكم ،نيتسخن
ضحم يياور

 و تمس١٣٩٢يياباب ربكا يلع
 هاگشھوژپ
 و هزوح
هاگشناد

 بتاكم( مود شخب يادتبا ات باتك همدقم يادتبا زا۴٠۴
.دوش هعلاطم )ريسافت و يريسفت

دوش هعلاطم )نآرق رد خسن( ۵لصف ات باتک يادتبا زا١٨٧۴ديهمت١٣٨۶تفرعم يداھ دمحمينآرق مولعباتك۶٣٩۵يتست١٢٠١٢ ينآرق مولع۴١٣٩٧٢١٢٢٠١٧۶
 پاچ زا يكي١٣٨٨يناشاك ضيفيفاص ريسفتباتك٩٠٣١يتست١٢٠١٢ ميرك نآرق يبيترتريسفت۴٢٣٩٧٢١٢٢٠١٧٧

دوجوم ياھ
دوش هعلاطم رجح و ميھاربا ، دعر ، فسوي ياھ هروس١٧٢١

--رون مايپ١٣٩۶يربنق اليل و راكفا لد اضريلعنآرق تادرفم رب يدمآردهوزج٧١۵۶يتست٢٠١٢ميرك نآرق تادرفم۴٣٣٩٧٢١٢٢٠١٧٨
ميرك نآرقريسفت ياهشورو بتاكم۴۴٣٩٧٢١٢٢٠١٧٩

٢
 و تمس١٣٨٩ييابابربكا يلعموددلج يريسفت بتاكمباتك٧۵٢۶يتست٢٠١٢

 هاگشھوژپ
 و هزوح
هاگشناد

 رخآ ات )نآ ماسقا و يداهتجا بتکم( موس لصف يادتبا زا١٨٧٣
دوش هعلاطم باتک

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١١٢۵ديهمت١٣٨۶تفرعم يداھ دمحمينآرق مولعباتك۶٣٩۵يتست٢٢٠١٢ ينآرق مولع۴۵٣٩٧٢١٢٢٠١٨٠
 نيسحدمحمديس همالعنازيملا ريسفتباتك٩٠٣٢يتست٢٢٠١٢ ميرك نآرق يبيترتريسفت۴۶٣٩٧٢١٢٢٠١٨١

يئابطابط
 يوسوم رقابديس
ينادمھ

 تاراشتنا رتفد١٣٨٨
 يمالسا
 هب هتسباو
 هعماج
 هزوح نيسردم
مق هيملع

هعلاطم )نونمؤم هروس(١۵ دلج زا و )جح هروس(١۴ دلج زا١٧٢٢
دوش

--رون مايپ١٣٩٣يدعس داوج دمحمثيدح و نآرق رد )ع( تيب لھا يشيامزآ٩٣٢٠يتست٢٠١٢ثيدحو نآرقرد تيبلا لھا۴٧٣٩٧٢١٢٢٠١٨٢
 يسانش شور(ثيدحلادقنو ثيدحلا هقفباتك۵٨١٨يتست٢٠١٢ثيدح مهفودقن ينابم۴٨٣٩٧٢١٢٢٠١٨٣

)تنس مهفودقن
 تاحلطصم ماسقا ( ٧لصف يادتبا ات باتک يادتبا زا١٨٧۵شنادو گنھرف١٣٨۵يناميلس دواد

 )ثيدحلادقف يف ثيدحلا حلطصم اي نتم زا ذوخأم يثيدح
دوش هعلاطم

 ،يمجن قداصدمحميئوخ مساقلاوبا ديسنآرق يلک لئاسم و مولع رد نايبباتك٩٠٣۴يتست٣٢٠١٢ ينآرق مولع۴٩٣٩٧٢١٢٢٠١٨۴
 هداز مشاھ مشاھ
يسيرھ

 و پاچ نامزاس١٣٨٨
ترازو تاراشتنا
 و گنھرف
يمالسا داشرا

 هلئسم هراب رد يثحب( ٨شخب يادتبا ات باتک يادتبا زا١٧٢۵
دوش هعلاطم )نآرق فيرحت

 پاچ زا يكي١٣٠٠يسربط خيشنايبلا عمجم ريسفتباتك٩٣٩٠يتست٣٢٠١٢ ميرك نآرق يبيترتريسفت۵٠٣٩٧٢١٢٢٠١٨۵
دوجوم ياھ

دوش هعلاطم تافاص و سي ،رطاف ياھ هروس١٧٢٣

 - يدامادريمدمحمديسيريسفت نوتم كردو تئارقهوزج٧١٢١يتست٢٠١٢يريسفت نوتم كردو تئارق۵١٣٩٧٢١٢٢٠١٨۶
يجان نيما يداھدمحم

--رون مايپ١٣٨٨

 )يلاجر عماوج ( موس لصف يادتبا ات باتك يادتبا زا١٣٩۴تمس١٣٩٢شياتس نامحر مظاكدمحمهعيش يلاجر بتك اب ييانشآباتك٧٢٧٢يتست٢٠١٢لاجر ملع تايلك۵٢٣٩٧٢١٢٢٠١٨٧
دوش هعلاطم

 جهن اب يئانشآ (ديشروخ همشچباتك۶٨٠۵يتست١٢٠١٢ هغالبلا جهن تخانش۵٣٣٩٧٢١٢٢٠١٨٨
)هغالبلا

 جهن هطبار تخانش( مجنپ شخب لوا ات باتك لوا زا٨١ايرد١٣٩٣ينارهت داشلد يفطصم
.دوش هعلاطم )نآرق اب هغالبلا

دوش هعلاطم ديدح و هعقاو ،نمحر ياھ هروس ٩ دلج زا١٧٢۴ريبکريما١٣٨٨يدبيم دمحم نبدمحارارسالا فشک ريسفتباتك٩٠٣٣يتست۴٢٠١٢ ميرك نآرق يبيترتريسفت۵۴٣٩٧٢١٢٢٠١٨٩
 ،يمجن قداصدمحميئوخ مساقلاوبا ديسنآرق يلک لئاسم و مولع رد نايبباتك٩٠٣۴يتست۴٢٠١٢ ينآرق مولع۵۵٣٩٧٢١٢٢٠١٩٠

 هداز مشاھ مشاھ
يسيرھ

 و پاچ نامزاس١٣٨٨
ترازو تاراشتنا
 و گنھرف
يمالسا داشرا

 ات )نآرق فيرحت هلئسم هراب رد يثحب( ٨شخب يادتبا زا١٧٢۶
دوش هعلاطم )دمح هروس ريسفت(١۵ شخب يادتبا

 ريسفت رد يا هزات شور(نآرق مايپباتك٨١۵۵يتست١٢٠١٢ ميرك نآرق يعوضومريسفت۵۶٣٩٧٢١٢٢٠١٩١
٣دلج )نآرق يعوضوم

 بتکلاراد١٣٧٧يزاريش مراکم رصان
هيمالسالا

 ياھ هخاش ثحبم يادتبا ات )موس دلج( باتك يادتبا زا٧١
.دوش هعلاطم ديحوت
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتثيدحو نآرق مولع شيارگ يمالسا فراعمو تايهلا_۶١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:٠١ - ١٣٩٧/١١/٠١ :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
 جهن اب يئانشآ (ديشروخ همشچباتك۶٨٠۵يتست٢٢٠١٢ هغالبلا جهن تخانش۵٧٣٩٧٢١٢٢٠١٩٢

)هغالبلا
)نآرق اب هغالبلا جهن هطبار تخانش( مجنپ شخب يادتبا زا١۶٣ايرد١٣٩٣ينارهت داشلد يفطصم

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات
 هللا تمحر -اينازريم اضردمحم١ ميرك نآرق تغالب يشيامزآ١٠١٣٣يتست١٢٠١٢ ميرك نآرق تغالب۵٨٣٩٧٢١٢٢٠١٩٣

ينارآ هداز هللادبع
--رون مايپ١٣٩۴

.دوش هعلاطم ٢۴٩ هحفص رخآ ات ١ هحفص زا٢٠٨ءارسا١٣٨٩يلمآ يداوج هللادبع۴دلج - ميرك نآرق يعوضومريسفتباتك۵٩٠٠يتست٢٢٠١٢ ميرك نآرق يعوضومريسفت۵٩٣٩٧٢١٢٢٠١٩۴
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات " نايب ملع" تمسق زا٣٨۴ركذلاراد١٣٨٢يدمحم ديمح)۴يلاع هرود نآرق نابز(يغالب مولعباتك۶٧٨٩يتست٢٢٠١٢ ميرك نآرق تغالب۶٠٣٩٧٢١٢٢٠١٩۵
 لھاو هعيش يثيدح عماوجاب ييانشآباتك۵٨٩٩يتست٢٠١٢يثيدح عماوج۶١٣٩٧٢١٢٢٠١٩۶

تنس
 يناهجزكرم١٣٨۵يريصن يلع

يمالسا مولع
--

- يديس نيسحديسيودب نامحرلادبعناسانشرواخ يارآ ربارب رد نآرق زا عافدباتك۶۶٩٨يتست٢٠١٢ناسانشرواخو نآرق۶٢٣٩٧٢١٢٢٠١٩٧
- نابهگن اضرديمح
يناث يدزب يداھ

 سدق ناتسآ١٣٨٨
يوضر

--

 نابز مولع شياديپرد نآرقريثات۶٣٣٩٧٢١٢٢٠١٩٨
يبرع

 مولع روطت و يراذگ هياپ رد نآرق شقنباتك٧٠۴۴يتست٢٠١٢
يبدا

--تمس١٣٩٢راكفا لد اضريلع

--رون مايپ١٣٩۴يزاغآ نامحرتيب لھا هيعدا تخانش يشيامزآ٩٨۵٠يتست١٠۶) ع( تيب لھا هيعدا تخانش۶۴٣٩٧٢١٢٢٠١٩٩
 همين ات زاغآ زا مالسا يليلحت خيراتباتك٩٠٢۶يتست٢٠١٢مالساردص يليلحت خيرات۶۵٣٩٧٢١٢٢٠٢٨۵

مراهچ هدس تسخن
 رشن١٣٩۴يديهش رفعج ديس

- يھاگشناد
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۶۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣
يناسنا مولع

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٣هداز ينيسح ديجملادبع ديس)٣(يصصخت نابز يشيامزآ٩٣٢١يتست٣٢٠١٢ يصصخت نابز۶٧٣٩٧٢١٢٢٠۴۶۴
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠٨)يريذپشناد( ١ يمالسا هشيدنا۶٨٣٩٧٢١٢٢٠۵٨۴

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

--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
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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