
اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يتيبرت مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتييادتبا شرورپ و شزومآ_۴٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ٢ لصف٢۴۴٨رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٨شرورپ و شزومآ هفسلف و لوصا١٣٩٧٢١٢١١٢٨۵
 مولع رب ديكات اب قيقحت شور٢٣٩٧٢١٢١١٢٨۶

يتيبرت
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢٠١٢

يتيبرت مولع
.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

.دوش فذح ١۵ و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۵رون مايپ١٣٩١يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست٢٠١٢دشر يسانش ناور٣٣٩٧٢١٢١١٢٨٧
 رب ديكات اب( نابز يسانش ناور۴٣٩٧٢١٢١١٢٨٨

) يسراف نابز شزومآ
--تمس١٣٩١يدنز نمهبيزومآ نابزباتك٧۴۵٠يتست٣٠١٨

 يم فذح)ناتسلگنا رد شرورپ و شزومآ( مود شخب٢۵٧٠رون مايپ١٣٨٩هدازاقآ دمحايقيبطت شرورپ و شزومآ يشيامزآ۵٣٠۴يتست٢٠١٢يقيبطت شرورپ و شزومآ۵٣٩٧٢١٢١١٢٨٩
.دشاب

.دوش هعلاطم ۴ لصف ناياپ ات باتک يادتبا زا٢٨١٣هراوداي١٣٩۶نايدمحمراي نسح دمحميسرد يزير همانرب لوصا و ينابمباتك١١٠٣٩يتست٢٠١٢يسرد يزير همانرب ينابم۶٣٩٧٢١٢١١٢٩٠
 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴رون مايپ١٣٩١عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتست٢٠١٢يريگداي يسانش ناور٧٣٩٧٢١٢١١٢٩١

.دوش
 مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠١۶يتيبرت مولع رد يرامآ ياھ شور٨٣٩٧٢١٢١١٢٩٢

يتيبرت
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢روپ نيما نسح

.دوش فذح ٨ و ١ ياھ لصف٢٣٠۶شناد يارو١٣٨٩عراز نيسح ،داژن ناميلس ربكانآرق سيردت ياهشورباتك۶١٩٢يتست٢٠١٢ينيد تاميلعت سيردت شور٩٣٩٧٢١٢١١٢٩٣
 - يھدداي نيون ياھ شور١٠٣٩٧٢١٢١١٢٩۴

 هرود رد نآ دربراك و يريگداي
ييادتبا

--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٣٠١٨

--ناور١٣٩۴دنب هقالع يلعشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك۶١۴٢يتست٢٠١٢شرورپ و شزومآ يسانش هعماج١١٣٩٧٢١٢١١٢٩۵
--رون مايپ١٣٩٢يقثاو ونيمرنھ شزومآهمانسرد۵۵٩١يتست٢٠١٢ييادتبا هرود رد رنھ شزومآ١٢٣٩٧٢١٢١١٢٩۶
 سيردت شور و ميھافم اب ييانشآيعطق۵٠۵۶يتست٢٠١٢ييادتبا هرود رد يضاير شزومآ١٣٣٩٧٢١٢١١٢٩٧

تايضاير
.دوش فذح ١ لصف۵٩۴رون مايپ١٣٩٠هاوختزع ميرك

 هرود رد يبرجت مولع شزومآ١۴٣٩٧٢١٢١١٢٩٨
ييادتبا

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ياھ لصف١١۴۵رون مايپ١٣٩۵ديعس ميسن-عراز نيسحيعامتجا تاعلاطم شزومآ ينابم يشيامزآ١٠٠٨٢يتست٢٠١٢

 هرود رد يبرجت مولع شزومآ٣٩٧٢١٢١١٢٩٨
ييادتبا

 رد يعامتجا و يبرجت مولع سيردت شور يشيامزآ۵۵٨٢يتست
ييادتبا سرادم

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ياھ لصف١١۴٠رون مايپ١٣٩٢هاوختزع ميرك

 هرود يسرد ياھ همانرب ليلحت١۵٣٩٧٢١٢١١٢٩٩
ييادتبا

 -نايمولظم ديعس -يبلاط ديعسيسرد يزير همانرب لوصا يشيامزآ۵۴٩۴يتست٢٠١٢
فيص نسح دمحم

--رون مايپ١٣٩١

 يعامتجا و يتيبرت ياهتيلاعف اب ييانشآ يشيامزآ۵١١٣يتست٢٠١٢يعامتجا - يشرورپ ياھ تيلاعف١۶٣٩٧٢١٢١١٣٠٠
)مود تساريو(

--رون مايپ١٣٩٧روجهم -دنودمحا يلع دمحم

 عبانم زا هدافتسا ياھ شور١٧٣٩٧٢١٢١١٣٠١
يريگداي

--تمس١٣٩٠رويدك نيورپيتيبرت يسانشناورباتك٧۴٣۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢دنودمحا يلعدمحميزاب يسانشناوريعطق۵۶۶۴يتست٢٠١٢يزاب يسانش ناور١٨٣٩٧٢١٢١١٣٠٢
 ليعامسا -تشرس ملح شويرپهيلوا ياهكمك و تشادهب لوصايعطق۵٠۴٣يتست٢٠١٢هيلوا ياھ كمك و تشادهب لوصا١٩٣٩٧٢١٢١١٣٠٣

هشيپ لد
--رون مايپ١٣٨٩

 و ميھافم( كدوك هرواشم و ييامنھارباتك٧۴٣١يتست٢٠١٢كدوك هرواشم٢٠٣٩٧٢١٢١١٣٠۴
)اھدربراك

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧تمس١٣٩۵يدابآ عيفش هللادبع

 هرود يعامتجا تاعلاطم شزومآ٢١٣٩٧٢١٢١١٣٠۵
ييادتبا

 يرظن نيسح دمحمنرليم فا يج -جلتراك يجناكدوك هب يعامتجا ياهتراهم شزومآباتك۵٨۵۴يتست٢٠١٢
داژن

دوش هعلاطم ١٨٨ هحفص ناياپ ات باتک يادتبا زا٢٩١۴رشن هب١٣٨۵

 ياھ يزاب و شزرو ،يندب تيبرت يشيامزآ۵٣٢٠يتست٢٠١٢يندب تيبرت سيردت شور٢٢٣٩٧٢١٢١١٣٠۶
يناتسبد

--رون مايپ١٣٨۶دسا اضر دمحم -يزرمارف دمحم

 يملع نمجنا١٣٨٩ناراكمھ و ينابعشيسردنت و ينامسج يگدامآباتك۶٣٣۶يتستيندب تيبرت سيردت شور٣٩٧٢١٢١١٣٠۶
 -يندب تيبرت
ريذپشناد

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵

 يسرد ياھ باتك ياوتحم ليلحت٢٣٣٩٧٢١٢١١٣٠٧
١ ييادتبا هرود

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۴هراوداي١٣٩۶نايدمحمراي نسح دمحميسرد يزير همانرب لوصا و ينابمباتك١١٠٣٩يتست٢٠١٢

 يسرد ياھ باتك ياوتحم ليلحت٣٩٧٢١٢١١٣٠٧
١ ييادتبا هرود

--تمس١٣٩۵روپاضر فسوينوسلن لبانآيسرد همانرب يحارطباتك٧۴۶٣يتست

 ،کالوپ نيلوج نيشل.يب ايتنيسيشزومآ يحارط نونف و اھدربھارباتك٧۴٢٩يتست٢٠١٢شزومآ يحارط٢۴٣٩٧٢١٢١١٣٠٨
ثولگيار .ما زلراچ

دوش هعلاطم١٧۶ هحفص ناياپ ات باتک يادتبا زا٢٩١٣تمس١٣٩٢شنادرف مشاھ

يريگداي لئاسم هعلاطم و يحارط٢۵٣٩٧٢١٢١١٣٠٩
شزومآ و

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ياھ لصف٢۵٩١رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٣٠١٨

 هار زا شزومآ ماظن رد يليصحت ياهتراهم يشيامزآ۵٣٧۴يتست٢٠١٢يناوخ باتك و هعلاطم ياھ هويش٢۶٣٩٧٢١٢١١٣١٠
رود

 يدمرس اضر دمحم - يدنز نمهب
عراز نيسح-

--رون مايپ١٣٨٧

 رد يصصخت نوتم( يصصخت نابز٢٧٣٩٧٢١٢١١٣١١
)ييادتبا شزومآ

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٣ ياھ لصف١٠٧٨ژييآ١٣٨٧نانيئان -عراز نيسحيسيلگنا نابز هب يسانشناور نوتمباتك۶۶٧٢يتست٢٠١٢
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٣١١١ : دورو مرت يتيبرت مولع_١١ : يشزومآ هورگ
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رون مايپ هاگشناد
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 رد يصصخت نوتم( يصصخت نابز٣٩٧٢١٢١١٣١١

)ييادتبا شزومآ
 و يناتسبد شيپ يصصخت نوتم يشيامزآ٩٣۶٣يتست

يناتسبد
.دوش هعلاطم ٢٢ و ١۴ ،١٠ ،۵ ،١ ياھ سرد١٩۴۴رون مايپ١٣٩٣بايماك يليل - هداز شاداد ميرم

 رد يا هنايار ياھرازفا مرن دربراك٢٨٣٩٧٢١٢١١٣١٢
ييادتبا شزومآ

 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكارتويپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست٢٠١۶
يرذآ

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٧ناراكمھ و عراز نيسحيريگ هزادنا و شجنس يشيامزآ١١٣۴۶يتست٢٠١٢يليصحت تفرشيپ يبايشزرا٢٩٣٩٧٢١٢١١٣١٣
 يسرد ياھ باتك ياوتحم ليلحت٣٠٣٩٧٢١٢١١٣١۴

٢ ييادتبا هرود
 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتست٢٠١٢

 و رظنديدجت اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا

.دوش هعلاطم ١۴ لصف۶٢١دشر١٣٩۴روالد يلع

 يسرد ياھ باتك ياوتحم ليلحت٣٩٧٢١٢١١٣١۴
٢ ييادتبا هرود

 و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك٧٢٩١يتست
)يتايلمع دنيارف

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٢ ياھ لصف١٠٣٢تمس١٣٩۵ناگزراب سابع

 و شزومآ رد تيريدم نامزاس٣١٣٩٧٢١٢١١٣١۵
شرورپ

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩رون مايپ١٣٩١دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم تامدقميعطق۶٩٧٣يتست٢٠١٢
.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴

 هرود رد( يسراف نابز سيردت شورباتك٧۴۴۵يتست٢٠١٢يسراف سيردت شور٣٢٣٩٧٢١٢١١۴۴۴
)ناتسبد

.دوش فذح ٩و٢ياھ لصف٢۵٩۵تمس١٣٩۴يدنز نمهب

فطل -يرون يمرك - رويدك - فيس)١(دشر يسانش ناورباتك٧۴٣٣يتست٢٠١٢يعامتجا تيبرت و دشر٣٣٣٩٧٢١٢١١۴۵٢
يدابآ

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٢ لصف زا٣۵٢تمس١٣٩٢

 نيناوق و يعامتجاراتفر قالخا شزومآباتك۶٢٧۴يتست٢٠١٢كدوك يبھذم-يقالخا شرورپ٣۴٣٩٧٢١٢١١۴۵٣
ناكدوك هب يريذپ

 سيرھ هاگآ ناگژم يگرزب ناج
يھان

. دشاب يم دازآ هعلاطم تهج هميمض تمسق١٢٣٢دنمجرا١٣٩١

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣۵٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٣۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٣٧٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٣٨٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 مولع( ناريا يمالسا بالقنا٣٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

) يناسنا
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۴٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴١٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴٢٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٣٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۴۴٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۴۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۴۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۴٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
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