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 هرامش
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 حرش
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
.دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٩٣رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠هداز شيورد يلعينوگرگد يسانش گنسيعطق۵٠٨۵يتستيناربج٢١١۶٣٢ينوگرگد يسانش گنس٢٣٩٧١١١١۶٠٢١
.دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٨٢رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣جلخ دمحميراتخاس يسانش نيمز يشيامزآ۵۶١٣يحيرشت و يتستيناربج٢١١۶٣٢يراتخاس يسانش نيمز٣٣٩٧١١١١۶٠۵١
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يمساق سابعتخاس نيمز يشيامزآ۵٠٨۶يتستيناربج٢٠١۶تخاس نيمز۴٣٩٧١١١١۶٣١٨
)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس۵٣٩٧١١١١۶٣٧٣

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يربدم- هداز نسحنياو كيرديرف-يرك پيليفيناهج تخاس نيمزباتك۶۴٨١يحيرشت يمازلا٣٠٢۴يناهج تخاس نيمز۶٣٩٧١١١١۶٣٩۶
 يراتخاس يسانش نيمز٧٣٩٧١١١١۶٣٩٧

١ هتفرشيپ
 نيمز نامزاس١٣٨٧٢٠٠٨يمساق اضردمحمينامتخاس يسانش نيمز ياھ هياپباتك٧۶۶١يحيرشت يمازلا٢١١۶١۶

 يسانش
روشک

 ييارحص ديدزاب ٢/دوش هعلاطم ٨ و ٣ ، ٢ ،١ ياھ لصف٢١۵۵
.ددرگ ماجنا

 يراتخاس يسانش نيمز٨٣٩٧١١١١۶٣٩٨
٢ هتفرشيپ

 نيمز نامزاس١٣٨٧٢٠٠٨يمساق اضردمحمينامتخاس يسانش نيمز ياھ هياپباتك٧۶۶١يحيرشت يمازلا١١٨١۶
 يسانش
روشک

 ييارحص ديدزاب ٢/دوش هعلاطم ٧و ۶ ،۵ ، ۴ ياھ لصف٢١۵٧
.ددرگ ماجنا

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶ييادن زانهم ،جلخ دمحم)تخاس نيمز هزرل( کينوتکتومزياس يشيامزآ١٠۴٢٣يحيرشت يمازلا١١٨١۶تخاس نيمز هزرل٩٣٩٧١١١١۶٣٩٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا١١٨١۶يتخاس نيمز يزاس لدم١٠٣٩٧١١١١۶۴٠٠
 و يرظن ينابم( رنرتاوك هرود ياھدنزاسباتك۶۴٨٩يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يرن رتاوك يسانش نيمز١١٣٩٧١١١١۶۴٠١

)يعيبط عبانم رد نآ يدربراك
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩٢نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢اين ضيف تاداس - يدمحا نسح

 نيمز تخيرو تخاس نيمز ون١٢٣٩٧١١١١۶۴٠٢
تخاس

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ياھ لصف١٠٢۵باختنا رشن١٣٩۵٢٠١۶يباروگ مساقلاوبارتنيپ سالوکين و رلک دراودالاعف کينوتکتباتك١٠٩١١يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٨سيفن راثآ١٣٨٩٢٠١٠نيرآ نارهم ،يشرق رهچونمناريا کينوتکتباتك٨۶٧۴يحيرشتيرايتخا٢٠١۶ناريا تخاس نيمز١٣٣٩٧١١١١۶۴٠٣
 راثآ رشن زکرم١٣٨٨٢٠٠٩لجحم يلعPasschier and Trouwکينوتکتورکيمباتك٨٧٩٢يحيرشت يمازلا١١٨١۶راتخاس تفاب١۴٣٩٧١١١١۶۴٠۴

يملع
 و )٢٠٠ ات ١٣۵ هحفص(۴ ،)١٠٨ ات ۴٩ هحفص(٣ ياھ لصف٣٠٠١

دوش هعلاطم)٣۶۶ ات ٣٣٨ هحفص(۶
 نيمز رد گنس كيناكم دربراك١۵٣٩٧١١١١۶۴٠۵

تخاس
 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يرلناخگنس كيناكم لوصاباتك٩١٧١يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

نادمھ يلعوب
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵هلحمولاس هداز يلع نسحتخاس نيمز و يياز يناك يشيامزآ٩٩٣١يحيرشتيرايتخا٢٠١۶تخاس نيمزو يياز هناك١۶٣٩٧١١١١۶۴٠۶
رون

--

 نيمز رد كيزيف نيمز دربراك١٧٣٩٧١١١١۶۴٠٧
)روحم شزومآ( تخاس

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يزورون نيسحمالغيفاشتكا كيزيفوئژباتك۶۴٨٣يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

 تخاس نيمزو يسانش نيمز١٨٣٩٧١١١١۶۴٠٨
)روحم شزومآ( هنايم رواخ

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧هدازيلع رتکدهنايمرواخ تخاس نيمز و يسانش نيمزهوزج١٠۶١۵يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

 نيهم - دار يفسوي يفطصميسانش نيمز رد قيقحت شورباتك١٠۵٧٣يتستيناربج٢٠١۶يسانش نيمز رد قيقحت شور١٩٣٩٧١١١١۶۴۴٢
 - نايليلج نيسح يلع - يدمحم
يميدق نوديرف - جلخ دمحم

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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