
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهياپ مولع-١١ : هدکشناد
٣٩۵١ : دورو مرت يسانش نيمز-١۶ : يشزومآ هورگ
٣٩۵١ : نوناق لامعا مرت) يداصتقا( يسانش نيمز-۴٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٢٧ - ١٣٩٧/٠۶/١٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 بوقعي ديجملادبع -يندم نسحيندعم رياخذ يبايزرا و نيمختهمانسرد۴٨٩٠يتستيناربج١١٨٣٢يندعمرئاخذ يبايزراو نيمخت٢٣٩٧١١١١۶٠٣٣

روپ
.دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٩٣رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يسدقم داوج ديسيراگن هناک - يفارگولارنيم يشيامزآ۵٢٠۶يتستيناربج١١٨٣٢يفارگولارنيم٣٣٩٧١١١١۶٠۴٢
 رشن زكرم١٣٨٠٢٠٠١يزمرھ دمحاManining,D.A.Cيتعنص ياهيناك ينابمباتك٩۴٠۶يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶يتعنص ياهگنسواهيناك۴٣٩٧١١١١۶١٢٧

يھاگشناد
.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٣٩

 تاراشتنا١٣٩۴٢٠١۵اين رهم اضر ديس رتكدييامرگ نيمز عبانم يشيامزآ٩٨٢۵يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶ييامرگ نيمز عبانم۵٣٩٧١١١١۶١٢٨
 مايپ هاگشناد
رون

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نيورپ نيسحيرون يسانشرولبيعطق۴٩١۴يتستيناربج١١٨٣٢يرون يسانش رولب۶٣٩٧١١١١۶٣٠٨
 و هعلاطم يامنھار ،سرد يلك فدھ ،همدقم شخب رھ زا١٣۴۶رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يدمحم نيهمانيد تياود زميجاهتاكيليسريغ يسانش يناك يشيامزآ۴٨٢۶يتستيناربج٣١٢۴٣٢يسانش يناك ينابم٧٣٩٧١١١١۶٣٠٩

 و اهيناك هعلاطم هوحن - .دوش هتفرگ ارف شخب يلك فدھ
 اهيناك زا هداوناخ اي هورگ رھ رد - .اهيناك يدنب ميسقت
 و يلصا ياهيناك نامتخاس لماش يلك تاصخشم
 تاصخشم - .دوش هتفرگ ارف يدنب ميسقت و مهم ياهيناك
 ،سم ،هرقن ،الط :دازآ تازلف :دوش هتفرگ ارف ريز ياهيناك
 تينارگ ،ساملا ،درگوگ :دازآ تازلفريغ نھآ ،نيتالپ

 ،نلاگ ،تينروب ،تيسوكلاك ،تيتناكآ :اھديفلوس
 ،تيريپ ،ناميپروا ،ربانيس ،تيريپوكلاك ،تيرلافسا
 تيتسورپ ،تيرژاريپ :اھ تلاسوفلوس تيندبيلوم
 ،تينيناروا ،تينمليا ،تيتامھ ،مودنورك ،تيرپوك :اھديسكا
 :اھديلاھ تيسكوب :اھديسكورديھ تيمورك ،تيتنگام
 ،تيسلك هورگ :اھ تانبرك تيروئولف ،تيوليس ،ماعط كمن
 ،تيمولود هورگ ،تينوگارآ ،تينوگارآ هورگ ،تيسلك
و اھ تارتين تيكالام ، OH يواح هتانبرك ياهيناك ،تيمولود
 و اھ تافلوس سكاروب ،هروش ،تيتارتين :اھ تاروب
 ،رادبآ هتافلوس ياهيناك ،تيراب ،تيراب هورگ :اھ تامورك
 .تيليش ،تيمارفلو :تادبيلوم و اھ تاتسگنت سپيژ
هعلاطم زاوكروت ،تيتاپآ :اھ تاداناو و اھ تانسرا ،اھ تافسف
.دوش

 هعلاطم ريز دراوم . دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٣۴٧٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدرتا سوريساھ تاكيليس يسانش يناكيعطق۴٩٠٢يتستيناربجيسانش يناك ينابم٣٩٧١١١١۶٣٠٩
 ،باتك يلك ياھ فدھ ،هعلاطم يامنھار ،راتفگشيپ:دوش
 يدنب ميسقت ساسا ،اھ تاكيليس دربراك ،همدقم
 فدھ هدرريز رھ رد - .هطوبرم ياھ هدرريز و اھ تاكيليس
 ارف هدر ريز يلك تاصخشم و يراتفر ياھ فدھ و يلك
 هدش تسرهف ياھ يناك ريز ياھ هدرريز زا - .دوش هتفرگ
 ،نيويلوا ،نيويلوا هورگ :اھ تاكيليسوزن :دنوش هتفرگ ارف
 ،تيزولادنآ( اھ تاكيليسونيمولآ هورگ ،تنراگ هورگ
 نفسا ،تيلوراتسا ،نكريز ،)تينايك ،تيناميليس
 تينايووزو ،تيزيئوزونيلك ،توديپا :اھ تاكيليسوروس
 :اھ تاكيليسونيا تيريدرك ،نيلامروت :اھ تاكيليسولكيس
 يرس ،تيليسورفوترا ،تيتاتسنا يرس ،نسكوريپ هورگ
 و يناك :اھ نسكوريپ هبش تيمكآ ،تيژربندھ ،ديسپويد
 تيلومرت،دنلبنروھ ياھ يناك: لوبيفمآ تينوتسال
 يسر ياھ يناك هورگ:اھ تاكيليسوليف تيلونيتكا،
 هورگ،)تيتويب و تيوكسوم( اكيم هورگ،)كلات و تينيلوئاك(
 هورگ:اھ تاكيليسوتكت.)تيرلك( تيرلك هورگ،نيتناپرس
 ميساتپ ياھ تاپسدلف، تاپسدلف هورگ،)زتراوك(سيليس
 ياھ تاپسدلف،)نيديناس،زالكوترا، نيلكوركيم(راد
ديئوتاپسدلف هورگ،)تيترونآ،تيبلآ(زالكويژالپ
تيلوئز هورگ،)نيلفن،تيسول(

 هبوبحم ،يبيط نسحدمحمييايفارغج تاعالطا هناماس رب يا همدقمباتك١٠٩٩١يتستيناربج١١٨٣٢ييايفارغج تاعالطا هناماس٨٣٩٧١١١١۶٣٢٣
يبيط

 مرا تاراشتنا١٣٩۶٢٠١٧
زاريش

 ثحابم يارب و ٢ و ١ ياھ لصف :يروئت ثحابم يارب٣٢٣٣
دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ياھ لصف يلمع

)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس٩٣٩٧١١١١۶٣٧٣
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 ريما هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يياضريلع ديعسGuilbert and Parkاھراسناك يسانش نيمزباتك٩۴٠٧يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶ينوكرگدو نيرذآ رياخذ١٠٣٩٧١١١١۶۴٨۵
ريبك

 تيتوديرپ تيمورک ٣٩٩ هحفص ءزج هب( ١٠ ،٩ ياھ لصف٢٣۴٨
 ات ۴٢۵ تاحفص ءزج هب( ١١ ،)لصف رخآ ات ابوکآوم يپلآ

۵٢٨ ات ۵١٧ ،۴٩٩ ات ۴٨۵ ،۴٨٠ ات ۴٧١ ،۴۵١ ات ۴۴۴ ،۴۴٠
.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،)۵۵٨ ات ۵٣٧ و

 نيمز ياهلدم:يندعم رياخذ فاشتکاباتك١٠٠٧٠يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶يندعم رياخذ تافاشتكا لوصا١١٣٩٧١١١١۶۴٨۶
 و يا هراوھام ،يميشوئژ ،يسانش
يکيزيفوئژ

 ميرک نسحدمحم ،هداز کلم هدازآ
نايرديح اضردمحم ،روپ

 هاگشناد١٣٩١٢٠١٢
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴٨

 هناك و يا هحفص تخاس نيمز١٢٣٩٧١١١١۶۴٨٧
يياز

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵هلحمولاس هداز يلع نسحتخاس نيمز و يياز يناك يشيامزآ٩٩٣١يحيرشت يمازلا٢٠١۶
رون

--

 ريما هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يياضريلع ديعسGuilbert and Parkاھراسناك يسانش نيمزباتك٩۴٠٧يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶يبوسر رياخذ١٣٣٩٧١١١١۶۴٨٨
ريبك

 و ٧٨٣ ات ٧٧١ تاحفص ءزج هب( ١٧ ،١۶ ،١۵ ياھ لصف٢٣٢٣
 و )لصف رخآ ات ٨۶٣ هحفص ءزج هب( ١٩ ،)لصف رخآ ات ٨١۶
.دوش هعلاطم ٢٠

 يندعم رياخذ يداصتقا يسانش نيمزباتك٨٠٣۴يحيرشت يمازلا٢٠١۶ناريا يندعم رياخذ١۴٣٩٧١١١١۶۴٨٩
ناريا يعيبطو

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ياھ لصف١١١٧نيمز نيرآ١٣٨۶٢٠٠٧ينابرق روصنم

دوش فذح ٨و ۶ ،٣ ياھ لصف٣٠٠٢رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يسدقم -ردق هياپيھاگتسد زيلانآ ياهشورباتك١٠٩٣١يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يندعم ياھ هنومن هيزجت١۵٣٩٧١١١١۶۵١٠
.دوش فذح ٨ و ٧ ،١ ياھ لصف٢٣۵٢نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣کاپ ينسح)کيتسيتاتساوئژ( رامآ نيمزباتك١٠٠٧١يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶رامآ نيمز١۶٣٩٧١١١١۶۵١١
 رتكد ،رم ديرف رتكدبار سنرولزاس گنسناك ياھدنيارف رب يا همدقمباتك٩٧٠٨يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶ييامرگ رياخذ يميش نيمز١٧٣٩٧١١١١۶۵١٢

ينارهت يناقرف يتيگ
اشوك تاراشتنا١٣٩٢٢٠١٣

زاريش رهم
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ياھ لصف٩٩٣

 فذح ٨ و ٧ ،)١٠-۶ و ٩-۶ ،٨-۶ ياھ شخب(۶ياھ لصف٢٩٩۶رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩وليلع جاح دازهبيسانشرھوگ يشيامزآ۵٢٩١يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶اهگنس رھوگ يسانش نيمز١٨٣٩٧١١١١۶۵١٣
.دشاب يم

.دوش فذح ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١٩۴٢رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠ينابرق روصنماز يژرنا داوم يسانش نيمز يشيامزآ۵٢١۴يحيرشت و يتستيرايتخا١٩٣٩٧١١١١۶۵١۴٢٠١۶
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 يداصتقا يسانش نيمز
يليسف ياهتخوس

 اضرلادبع،رايتخب يريما نسحيريخبت تابوسر و اھ هباروشباتك١٠٠٧٢يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يريخبت رياخذ٢٠٣٩٧١١١١۶۵١۵
يديوع يواب

 تاراشتنا١٣٩٠٢٠١١
تفن تکرش

.دوش فذح ١ لصف۵٩۴

 و يتخانش نيمز يجنسرود ينابمباتك٧٧٧۶يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يفاشتكا يچنس رود٢١٣٩٧١١١١۶۵١۶
يطيحم تسيز

 يمشاھ ديجمتنسنيو .ك تربار
يناتسگنت

 رشن زكرم١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هحفص ات ٢٠٧ هحفص زا( ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٣١٢
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،)٢١٨

 نيمز رد اھ پوتوزيا دربراك٢٢٣٩٧١١١١۶۵١٧
يداصتقا يسانش

 رشن١٣٨٨٢٠٠٩يئاضريلع ديعسjohn Hoefsرادياپ ياھ پوتوزياباتك٨۶۴٢يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶
يھاگشناد

 فذح ١٢-٣ و ١٠-٣ ،٩-٣ ،٨-٣ ،٧-٣ ،١-٣ ياھ شخب٢٢٩۶
.دوش

 يميش نيمز( اھ ديئ وتينارگ٢٣٣٩٧١١١١۶۵١٨
 نيمز هاگياجو هاگتساخ،

) يتخاس

 ياھراسناکو نيرذآ ياهگنس يژولورتپباتك١٠٠٧۴يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶
ييامگام

 هاگشناد١٣٧٧١٩٩٨روپ ميرک
 يسودرف
دهشم

 هحفص ات ٣١۵ هحفص زا( ١۴ و ١٠ ،٩ ،٧ ،۶ ياھ لصف٢٣۵٨
.دوش هعلاطم )٣٢۶

تسيز و يداصتقا هاگديد زا يندعم عبانمباتك١٠١٠٣يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶تسيز طيحمو يندعم عبانم٢۴٣٩٧١١١١۶۵١٩
يطيحم

 رشن تاراشتنا١٣٨١٢٠٠٢روپ بوقعي،يزمرھ،رمنويتسا -رلسک
هژيو

 ات ٢٢٩ تاحفص( ٨ ،)٢١٩ ات ٢٠۴ تاحفص( ٧ ياھ لصف٢٣۴۶
 ات ٣٣١ تاحفص( ١٠ و )٣١٧ ات ٢٧٢ تاحفص( ٩ ،)٢۵٨
.دوش هعلاطم )٣۵٩

 يفاشتكا ياھ هژورپ يحارطباتك۶۵٠٠يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يفاشتكا ياھ هژورپ يارجا٢۵٣٩٧١١١١۶۵٢٢
)يرافح و يکيزيفوئژ، ييايميشوئژ(

 هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۶٧نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣كاپ ينسح رغصا يلع
.دوش

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۶٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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