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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
رون مايپ13902011نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ5220يتست٢٠12سيردت نونفواهشور239711211007
.دوش هعلاطم11 و10 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2ياھ لصفناداتسا ملع13932009هاگراجاو يحتف شروكيسرد يزير همانرب ميھافمو لوصاباتك8085يتست٢٠16يسرد يزير همانرب ينابم و لوصا339711211533
 همانرب رد قيقحت ياھ شور439711211534

يسرد
- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ5092يتست٢٠16

تيات مكلم
-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،2،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

 همانرب رد قيقحت ياھ شور39711211534
يسرد

ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك6734يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم6 و4 ياھ لصفهاگآ13912012

ياھوگلا و يريگداي ياھ هيرظن539711211535
سيردت

ديويد،نوهلاك يليما،سيوج سوربسيردت يارب يياھرازبا،يريگداي ياھوگلاباتك9793يتست٢٠16
زنيكپاھ

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13932014يدمحمرهم دومحم

 يبايشزرا ياھ شور و لوصا639711211536
يسردهمانرب

و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك7291يتست٢٠16
)يتايلمع دنيارف

.دوش فذح5 و3 ،2 ياھ لصفتمس13952015ناگزراب سابع

يعامتجا و يتخانشناور ينابم739711211541
يسردهمانرب رد

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يتست٢٠16

 english for the students ofباتك7264يتست1٢٠16 يسرد همانرب رد يصصخت نوتم839711211542
curriculum Development

.دوش هعلاطم )8سرد(3و2 و1 ياھ تراپتمس13942009داژن يرضخ-م ينايك ،يدمحمرهم

 همانرب نيودت يلمع و يرظن ياھدرکيورباتك10671يتست١١816يسرد همانرب نيودت و يحارط939711211555
يلاعشزومآ رد يسرد ياھ

هلا تيادھ ،رصن اضردمحا
يلين اضردمحم ،هداز يدامتعا

.دوش هعلاطم9 و8 ،6،7 ،5 ،3 ياھ لصفتمس13902011

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت١١816يسرد همانرب يارجا و رييغت1039711211556
 ديكات اب( يشزومآ يراذگتسايس1139711211557

)يسردهمانرب رب
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يتست٢٠16

.دوش فذح6 و1 ياھ لصفتمس13912012يدمحمرهمدومحمرليم يپ يجيسرد همانرب ياھ هيرظنباتك7533يتست٢٠16يسرد همانرب تاعلاطم خيرات1239711211558
 تاطابترا و تاعالطا يروانف دربراك1339711211559

يسرد همانرب رد)اواف(
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يتست٢٠16

 english for the students ofباتك7264يتست2٢٠16 يسرد همانرب رد يصصخت نوتم1439711211560
curriculum Development

6 و5 ،4 ياھ تراپ و)11 و10 ،9 ياھ سرد(3 تراپتمس13942009داژن يرضخ-م ينايك ،يدمحمرهم
.دوشهعلاطم

 همانرب رد يقيبطت تاعلاطم1539711211561
يسرد

.دوش فذح مود شخبرون مايپ13892010هدازاقآ دمحايقيبطت شرورپ و شزومآ يشيامزآ5304يتست٢٠16

رون مايپ13912012يدابآ يلع هجيدخيشزومآ يژولونكت تامدقم يشيامزآ5619يتست٢٠16يشزومآ يژولونكت1639711211562
رون مايپ13922013هداز ميھاربايسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست٢٠16تيبرت و ميلعت هفسلف1739711211563
 شزومآ رد يسرد يزير همانرب1839711211599

يلاع
شزومآ رد يدربھار يسرد يزير همانربباتك9643يتست٢٠16

يلاع
 داهج13842005يفراع هبوبحم

 يھاگشناد
 ديهش دحاو
يتشهب

 شزومآ رد يسرد يزير همانرب1939711211600
)يلاع(يزاجم

 هاگشناد13942015ميھاربا هونميحرلادبعندزمر لاپيلاع شزومآ رد سيردت يارب يريگدايباتك10117يتست٢٠16
نايگنھرف

شزومآ رد يسرد يزير همانرب2039711211601
نالاسگرزب

يناسنا عبانم موادم شزومآ ياھدربھار يشيامزآ5349يتست٢٠16
 زاشزومآ ويشزومآ هاگراك رب ديكأت اب-
رود هار

 تاداسلا هميهف-يدنز نمهب
يقيقح

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ياھ لصفرون مايپ13872008

شزومآ رد يسرد يزير همانرب39711211601
نالاسگرزب

 ميلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياهشورباتك6477يتست
)نتشونو ندناوخ ياهتراهم

. دوش هعلاطم5 و4 ،2 ياھ تمسقيھاگشنادرشن13902011نايغابص ارھز

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت١١816يسرد همانرب لئاسم رد رانيمس2139711211602
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2239711211603
 شزومآ رد يسرد يزير همانرب2339711211604

)روحم شزومآ()هطسوتم(يزاجم
رون مايپ13932014يبلاط ديعس ، يهللا جرف نارهمهطسوتم هرود رد يسرد همانرب يشيامزآ9642يتست٢٠16

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2439711220658
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