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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و يتست١٣٠٢۴ تايضاير١٣٩٧٢١١١١۴۶٣

يحيرشت
.دوش فذح ١٠ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩۶رون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶

 و يتست٢٣٠٢۴ تايضاير٢٣٩٧٢١١١١۴۶۴
يحيرشت

 لوا و مود تمسق -٢  ي مو م ع  ي ضا ير يشيامزآ۴٩۴۴
) ي م ي ش  ه ت شر(

.دوش فذح ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١۶رون مايپ١٣٩٢يميھاربا يدهم دمحم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴)ليسنارفيد تالداعم ( ٣ تايضاير٣٣٩٧٢١١١١۴۶۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يتست٢٠١۶يددع تابساحم۴٣٩٧٢١١١١۴٧٢
 لئاسم نودب( ١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۶رون مايپ١٣٩١يوضر نايفجن دومحم ديس١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٠يتست١٣٠٢۴ كيزيف۵٣٩٧٢١١١٣٣١٢

.دوش هعلاطم )يکشزپ هنيمز رد هدش حرطم
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٣٠٢۴ كيزيف۶٣٩٧٢١١١٣٣١٣
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يتست٣٠٢۴يمومع يميش٧٣٩٧٢١١١۴٣١۵
--رون مايپ١٣٩١تقادص دومحمايفارغج يارب يسانش نيمز يشيامزآ۴٨٢٩يتست٣٠٢۴يسانش نيمز٨٣٩٧٢١١١۶٣٧٩
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩۵ينوناک نويامھ -يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ١٠٣۴٠يتست٢١١۶٣٢تالامتحا و رامآ٩٣٩٧٢١١١٧١٩۶
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٠٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ١٢٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٣٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٧٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٨٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٢٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢٢٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢٣٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

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 گنھرف٢۴٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٣٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٣١٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 لسار يا -ريب يپ دنانيدرفكيتاتسا ناسدنهم يارب يرادرب كيناكمباتك۵٨٧١يتست٣٠٢۴كيتاتسا٣٢٣٩٧٢١۴١١١١٧

تسناج
 هب( ۶ ،۵ ،۴ ،)٢١-٣ شخب ءزج هب( ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٢۴ناركفتم١٣٩٢يتسوپ مارهب

 ،٨-٧ ،٧-٧ ياھ شخب ءزج هب( ٧ لصف و )۶-۶ شخب ءزج
.دوش هعلاطم )١٠-٧ و ٩-٧

--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريلمع- ١ يسانشھايگهمانسرد۵١۵١يتست١٢١١۶٣٢ يسانش هايگ٣٣٣٩٧٢١۴١۴٠٠١
--رون مايپ١٣٩١يردان زيگنا حور يرظ ن-١  ي سا ن ش ها ي گهمانسرد۵١۵۵يتست١ يسانش هايگ٣٩٧٢١۴١۴٠٠١

--رون مايپ١٣٩٣يديص ليعامسايمومع يشك هشقن و ينف مسر يشيامزآ٩٠٢٠يتست١١٨٣٢يشك هشقن و ينف مسر٣۴٣٩٧٢١۴١۴٠٠٢
.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٢رون مايپ١٣٩١روپ يوارو ميرميمومع يسانشكاخ يشيامزآ۵۵٢٩يتست٢١١۶٣٢يمومع يسانشكاخ٣۵٣٩٧٢١۴١۴٠٠٣
--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست٣٠٢۴يمومع تعارز٣۶٣٩٧٢١۴١۴٠٠۴
--رون مايپ١٣٩٢يناقھد ميرم -يلالجا ديرفيمومع يرايبآ يشيامزآ٧٠٠٠يتست٢١١۶٣٢يمومع يرايبآ٣٧٣٩٧٢١۴١۴٠٠۶
.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩١يلالجا ديرفيسانش ميلقا و اوھهمانسرد۵١١٩يتست٢١١۶٣٢يسانش ميلقا و اوھ٣٨٣٩٧٢١۴١۴٠٠٧
 و يتست٢١١۶٣٢يرادرب هشقن و يحاسم٣٩٣٩٧٢١۴١۴٠٠٨

يحيرشت
--رون مايپ١٣٩٣اين  برقم نمهب -يزارهچ اباب يلعيرادرب  هشقنيعطق۵٠٨۴

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يسدنهم داصتقا۴٠٣٩٧٢١۴١۴٠٠٩
--رون مايپ١٣٩٠ناليسا تاداس لامكيزرواشك تايلمعهوزج٧١١۴يحيرشت٠٣٩۶يزرواشك تايلمع۴١٣٩٧٢١۴١۴٠١٠
 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يتست٣٠٢۴حلاصم تمواقم۴٢٣٩٧٢١۴١۴٠١٢

 ،نوتسناج.لسار.يا
كروزام.فاديويد ،فلويد.يتناج

-٣ و ١٠-٣ ،٩-٣ ياھ شخب ءزج هب( ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۴٢٧ناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهب
-۴ و ١١-۴ ،١٠-۴ ،٩-۴ ،٨-۴ ياھ شخب ءزج هب ( ۴ ،)١١
.دوش هعلاطم ۵ و )١۵

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يليمكت يرادرب هشقن۴٣٣٩٧٢١۴١۴٠١٣
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩١رسايس يداھ -يلدريش ميظعكيلروديھ و تالايس كيناكم يشيامزآ٨٣٣٣يتست٣٠٢۴تالايس كيناكم۴۴٣٩٧٢١۴١۴٠١۴
 زورهب -يلاچ تفن يزرد هللادبعيحطس ياهبآ يژولورديھ يشيامزآ١٠٧۶۴يحيرشت٢١١۶٣٢يحطس ياهبآ يژولورديھ۴۵٣٩٧٢١۴١۴٠١۵

شيدناراك همطاف-ينسحم
--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ۵٢٩٨يتست٢١١۶٣٢يمومع ينابغاب۴۶٣٩٧٢١۴١۴٠١۶
--رون مايپ١٣٨٩يردان زيگنا حوريلمع -يمومع ينابغاب يشيامزآ۵٣۴۵يتستيمومع ينابغاب٣٩٧٢١۴١۴٠١۶

--رون مايپ١٣٩١يناقھد ميرم - يلالجا ديرفيشكھز يسدنهم لوصا يشيامزآ٧٠٢۵يتست٢٠١۶يشكھز لوصا۴٧٣٩٧٢١۴١۴٠١٧
--رون مايپ١٣٩۶دانهمرون راگنزابور يراجم کيلورديھ يشيامزآ١٠٩۶۵يتست٢٠١۶راهنا كيلورديھ۴٨٣٩٧٢١۴١۴٠١٨
--رون مايپ١٣٩٠ادقع يمطاف دومحمديسكاخ كيناكم يشيامزآ۵٠۴١يتست٢١١۶٣٢كاخ كيناكم۴٩٣٩٧٢١۴١۴٠١٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢كيلورديھ۵٠٣٩٧٢١۴١۴٠٢٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢يصصخت ياھرازفا مرن اب يئانشآ۵١٣٩٧٢١۴١۴٠٢١
 يرايبآ ياھ متسيس يحارط۵٢٣٩٧٢١۴١۴٠٢٢

يحطس
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يشكھز ياھ متسيس يحارط۵٣٣٩٧٢١۴١۴٠٢٣
 - روپرايدنفسا - رجاهم - يحلاصيليمكت كاخ و بآ تظافح يشيامزآ٩٠۵٢يتست١١٨٣٢كاخ و بآ تظافح۵۴٣٩٧٢١۴١۴٠٢۴

يرقاب
--رون مايپ١٣٩۴

 ماما هاگشناد١٣٩٠هدازيلع نيماكاخ كيزيفباتك۵٩٣۴يتست٢١١۶٣٢كاخ كيزيف۵۵٣٩٧٢١۴١۴٠٢۵
اضر

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٩ لصف زا٣٨١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يصصخت نابز۵۶٣٩٧٢١۴١۴٠٢۶
 يرايبآ ياھ متسيس يحارط۵٧٣٩٧٢١۴١۴٠٢٧

راشف تحت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢

 و يتست٢١١۶٣٢ينيمز ريز ياهبآ۵٨٣٩٧٢١۴١۴٠٢٨
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٠تقادص دومحمينيمزريز ياھ بآ -بآ عبانم و نيمز يشيامزآ۵٣٧۵

 ياھ هزاس و يرايبآ ياهلاناك يحارطباتك۶۵٠۴يتست٣٠٢۴)١( يبآ ياھ هزاس يحارط۵٩٣٩٧٢١۴١۴٠٢٩
هتسباو

 دمحم -ينادلكت يريما ميھاربا
يھايس مظاك

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١نارهت هاگشناد١٣٩١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢هژورپ۶٠٣٩٧٢١۴١۴٠٣٠
 رابت ءايض قلاخريم -يلالجا ديرفهايگ و كاخ و بآ هطبار يشيامزآ۵۶٣۵يتست٢١١۶٣٢هايگ و كاخ،بآ هطبار۶١٣٩٧٢١۴١۴٠٣١

يزرد هللادبع -يدمحا
--رون مايپ١٣٩١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يسدنهم يژولورديھ۶٢٣٩٧٢١۴١۴٠٣٢
 -يعلاط اضريلع -يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ۵٢٩۵يتست٢١١۶٣٢)١(يزرواشك ياهشيامزآ حرط۶٣٣٩٧٢١۴١۴٠٣٣

يربكا يلعمالغ
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴رتويپماك يسيون همانرب۶۴٣٩٧٢١۵١١١٠١
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