
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهياپ مولع-١١ : هدکشناد
٣٩۵١ : دورو مرت يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ
٣٩۵١ : نوناق لامعا مرتكيتنژ-٢٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۵٧ - 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
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتست۴٠٣٢كيتنژ٢٣٩٧١١١١٢٠٣۶
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١انديس فسوي ديسكيتنژ ينابم هاگشيامزآ يشيامزآ۴٩١١يحيرشت٠١٣٢كيتنژ هاگشيامزآ٣٣٩٧١١١١٢٠٣٧
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس۴٣٩٧١١١١٢٢٢٩
 اضرمالغ -يدابع يفطصم١ دلج يلوكلوم يسانش تسيزباتك٩١۴٧يتست٢٠١۶يلوكلوم كيتنژ۵٣٩٧١١١١٢٢۴٠

يقشع فراع هلال -يروخديب
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،٢ ،١ ياھ لصفشھوژپ ناروپ١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يليمكت تيعمج كيتنژ۶٣٩٧١١١١٢٢٨٩
 يعخن هللا حورزنابدرفناطرس كيتنژ لوصاباتك٧۶٣۶يتست٢٠١۶ناطرس كيتنژ٧٣٩٧١١١١٢٢٩١

 ديجم -يناتسيس
دازريش يداھ-يحيرفت

ادرف يارب١٣٩٠٢٠١١

باتهم رشن١٣٨٠٢٠٠١وخكين اضر دمحمناراكمھ و تربار-نيمالپيراتفر كيتنژباتك٧٧۴۴يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(يراتفر كيتنژ٨٣٩٧١١١١٢٣۵٠
 كيردس-يروالك لشيم نيجهداس نابز هب كيتامروفناويبباتك٨٠۵٩يتست١١٨١۶كيتامروفناويب٩٣٩٧١١١١٢٣٩٩

مادرتون
 هللادبع و روپدارم ارھز
نايمساق

 تسيز هناخ١٣٩٠٢٠١١
يسانش

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

 شياريو( نوسمات يكشزپ رد كيتنژباتك١٠۴۶۶يتست٢٠١۶يليمكت يناسنا كيتنژ١٠٣٩٧١١١١٢۴٢٢
)متشھ

هفطاع ،ينارفغ دمحممابسون لا .تربار
 هب زانيرف،دنوكريش
 تاجن رظن ريز( ماجرف
)هيدهم

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفادرف يارب١٣٩۵٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶كيتنژونوميا١١٣٩٧١١١١٢۴٢٣
 دوعسم و يميھاربا يلعدمحمكيتنژ يسدنهم ينابم و لوصا يشيامزآ٩١٧٣يتست٢٠١۶كيتنژ يسدنهم١٢٣٩٧١١١١٢۴٢۴

كين يدمحا زايليا و رفديحوت
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يکديب مظاک ديسکيتنژوتيسهوزج١٠٣٩٣يتست٢٠١۶يليمكت كيتنژوتيس١٣٣٩٧١١١١٢۴٢٧
 دازآ هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يداھرف انوم -رويرپ مظاكنينج و مادنا ،تفاب ،لولس تشكباتك١٠٣٩۶يتست١١٨١۶تفاب و لولس تشك١۴٣٩٧١١١١٢۴٢٨

 دحاو يمالسا
تاقيقحت مولع

 يحارط و يروانف و شھوژپ لوصاهوزج١٠٣٧٧يتست٢٠١۶شيامزآ يحارط و شھوژپ شور١۵٣٩٧١١١١٢۴٢٩
شيامزآ

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يھانپ اسيرپ -يکديب مظاک ديس

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس١۶٣٩٧١١١١٢۴٣٠
 اھ مسيناگراوركيم يروانف تسيز١٧٣٩٧١١١١٢۴٣٢

)روحم شزومآ(
 اضر دمحم -هداز کلم نوديرف)لوا دلج( يبورکيم يژولونکتويبباتك١٠٣٨٢يتست٢٠١۶

هداز کلم نيريش -يدوعص
.دوش هعلاطم ١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،٢ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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