
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهياپ مولع-١١ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيبوركيم يروانف تسيز-٢٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۴٨ - ١٣٩٧/٠۶/١٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 نالسراريما -ينيسحريم هبوبحميمومع يژولويبوركيم يشيامزآ٩٣٢٣يتست٣٠٢۴يمومع يژولويبوركيم٢٣٩٧١١١١٢٠١٨

درف ينايواك
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩رهپس هتسياشيطيحم يژولويبوركيم يشيامزآ۶٩٧٢يتست٣٠٢۴يطيحم يژولويبوركيم٣٣٩٧١١١١٢٠٢۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس۴٣٩٧١١١١٢٢٢٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶نيئتورپ يروانف تسيز۵٣٩٧١١١١٢٣۶٧
 هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يقرشم روصنمکراپ نوميسو لاد يمرژاهيرتكاب يلوكلوم كيتنژباتك٨٧١٠يتست٢٠١۶اهتويراكورپ كيتنژ يسدنهم۶٣٩٧١١١١٢٣۶٨

 يسودرف
دهشم

.دوش فذح ١٠ و ٩ ،۴ ياھ لصف

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶تسيز طيحم يروانف تسيز٧٣٩٧١١١١٢٣۶٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يميشويب يسدنهم٨٣٩٧١١١١٢٣٧٠
 ميرم و يکديب مظاک ديس رتکديلاع تادوجوم مونژ ،اهتويراکوي کيتنژباتك٩١۴۴يتست٢٠١۶اهتويراكوي كيتنژ يسدنهم٩٣٩٧١١١١٢٣٧١

يعناق
اندآ١٣٩٢٢٠١٣

 ،يتاداسلا عاجش سابع ديسيتعنص يژولونكتويبباتك٨٠۵٨يتست٢٠١۶ريمخت يروانف١٠٣٩٧١١١١٢٣٧٢
يهلادسا يلع دمحم

 تيبرت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣
سردم

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

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يروانف تسيز رد اهشور١١٣٩٧١١١١٢٣٧٣
 يبيبح رقاب دمحمنيرگ نوسناج يرپيياذغ داوم يژولونكتويب رب يا همدقمباتك٧٨١٣يتست٢٠١۶يياذغ يروانف تسيز١٢٣٩٧١١١١٢٣٧۴

 يرالاس ريما ، يفجن
يضاير،

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠
 يسودرف
دهشم

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

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨رانيمس١٣٣٩٧١١١١٢٣٧۵
 شزومآ(يروانف تسيز رد يزروراك١۴٣٩٧١١١١٢٣٧۶

)روحم
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 شزومآ(اھ چراق يروانف تسيز١۵٣٩٧١١١١٢٣٧٧
)روحم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

ندعم و تخوس يروانف تسيز١۶٣٩٧١١١١٢٣٧٨
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

ناج ،هلوال توگاب دنيل ،ننايرب ناجيتسيز قالخا رب يا همدقمباتك٩٩٣۶يتست٢٠١۶يروانف تسيز رد يتسيز قالخا١٧٣٩٧١١١١٢٣٩١
لرس

 يلع-امنھر نسح
 ديس-بيكش دمحم
-ييوكن مايخ يبتجم
 يحلاص اضرمالغ
 اضر دمحم-ينازوج
 دومحم امھ -نيورپ
 -رفديحوت دوعسم-هداز
 ديعس-يقداص مركا

دنو يليهس

 نبا هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩
انيس

 كيردس-يروالك لشيم نيجهداس نابز هب كيتامروفناويبباتك٨٠۵٩يتست١١٨١۶كيتامروفناويب١٨٣٩٧١١١١٢٣٩٩
مادرتون

 هللادبع و روپدارم ارھز
نايمساق

 تسيز هناخ١٣٩٠٢٠١١
يسانش

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

 يحارط و يروانف و شھوژپ لوصاهوزج١٠٣٧٧يتست١١٨١۶شيامزآ يحارط و شھوژپ شور١٩٣٩٧١١١١٢۴٠٠
شيامزآ

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يھانپ اسيرپ -يکديب مظاک ديس

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ييوراد يروانف تسيز٢٠٣٩٧١١١١٢۴٠١
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨رانيمس٢١٣٩٧١١١١٢۴٠٢
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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