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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ5586يتست٢٠16يتيبرت مولعرد يرامآ ياهشور239711211012

يتيبرت
.دوشفذح8 لصفرون مايپ13922013روپ نيما نسح

 مولعرد قيقحت شور تامدقم339711211019
يتيبرت

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ5203يتست٢١1216
يتيبرت مولع

.دوشفذح13 لصفرون مايپ13922013روالد يلع

.دوش فذح2 لصفرون مايپ13922013هداز ميھاربايسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست٣٠18شرورپو شزومآ هفسلف439711211038
-نايمولظم ديعس-يبلاط ديعسيسرد يزير همانرب لوصا يشيامزآ5494يتست٣٠18يسرد يزير همانرب لوصا539711211040

فيص نسح دمحم
رون مايپ13912012

 يزير همانرب ياهشورو لوصا639711211211
يسرد

.دوش هعلاطم11 و10 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2ياھ لصفناداتسا ملع13932009هاگراجاو يحتف شروكيسرد يزير همانرب ميھافمو لوصاباتك8085يتست٢٠16

يريگداي لوصاواهيروئتدربراك739711211212
يسرديزير همانربرد

 يلع-يياضر ربكا-عراز نيسحيتيبرت يسانش ناورباتك10305يتست٢٠16
يئافطصم

.دوش فذح4 و2،3 ياھ لصفرون مايپ13952016

 و شزومآ يسرد يزير همانرب839711211213
يناتسبدشيپ شرورپ

 شيپ هرود رد شرورپ و شزومآ همانربباتك7334يتست٢٠16
يناتسبد

تمس13912012يديفم هدنخرفلوك اتينو

 و شزومآ يسرد يزير همانرب39711211213
يناتسبدشيپ شرورپ

.دوش هعلاطم6 و3 ياھ لصفتمس13912012يدنزنمهبيزومآ نابزباتك7450يتست

و موادم شزومآ ياهشورو لوصا939711211214
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

و موادم شزومآ ياهشورو لوصا39711211214
نالاسگرزب

 ميلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياهشورباتك6477يتست
)نتشونو ندناوخ ياهتراهم

. دوش هعلاطم5 و4 ،2 ياھ تمسقيھاگشنادرشن13902011نايغابص ارھز

 يبايشزرا ياهشورو لوصا1039711211215
يسرديزير همانربرد

و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك7291يتست٢٠16
)يتايلمع دنيارف

.دوش فذح5 و3 ،2 ياھ لصفتمس13952015ناگزراب سابع

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتيبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك7527يتست٢٠16يتيبرت يارآو يفسلف بتاكم1139711211216
تشرس

21 و20 ،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،10 ،9 ،8 ،4 ياھ لصفتمس13922013
.دوشفذح

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ5561يتست٣٠24هتفرشيپ سيردت ياهشور1239711211217
يكينورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمهب
فيرش

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مايپ13922013

 مايپ هاگشناد13932014عراز نيسح ،ديعس ميسنهتفرشيپ سيردت شور يشيامزآ9291يتستهتفرشيپ سيردت ياهشور39711211217
رون

.دوش فذح8لصف

 رظن ديدجت (هتفرشيپ يطابنتسا رامآباتك10844يحيرشتو يتست٢٠16هتفرشيپ يطابنتسارامآ1339711211218
2تساريو)هدش

-فيص نسح دمحم-عراز نيسح
يبلاط ديعس

رون مايپ13962017

 و شزومآ يسرد يزير همانرب1439711211219
يناتسبدشرورپ

 سدق ناتسآ13842005داژنيرظنكراپسا درانربيكدوك نارود رد شزومآباتك6694يتست٢٠16
يوضر

.دوش هعلاطم13 و12 ،11 ،10 ،8 ،2 ،1 ياھلصف

 و شزومآ يسرد يزير همانرب39711211219
يناتسبدشرورپ

 هرود رد( يسراف نابز سيردت شورباتك7445يتست
)ناتسبد

.دوش هعلاطم5 و2 ياھ شخبتمس13942015يدنز نمهب

.دوش فذح6 و1 ياھ لصفتمس13912012يدمحمرهمدومحمرليم يپ يجيسرد همانرب ياھ هيرظنباتك7533يتست٢٠16يسرد يزير همانرب ياھ هيرظن1539711211220
 هتفرشيپ يمالسا تيبرتو ميلعت1639711211221

يسرد يزيرهمانربرد
 دلج( يمالسا تيبرت هب هرابود يھاگنباتك7830يتست٢٠16

)لوا
.دوشفذح5 لصفهسردم13932011يرقاب ورسخ

 رد تاطابترا و تاعالطا يروانف دربراك يشيامزآ5402يتست٢٠16هتفرشيپ يشزومآ يروانف1739711211222
سيردت

-يدنز نمهبنيچ لوئاپ
يحيرج نمحرلادبع

رون مايپ13882009

 هتفرشيپ قيقحت ياهشور1839711211223
 تاقيقحتردرتويپماكيدربراكو
يتيبرت

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ5092يتست٢١1616
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،2،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

 هتفرشيپ قيقحت ياهشور39711211223
 تاقيقحتردرتويپماكيدربراكو
يتيبرت

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

.دوش هعلاطم6 و4 ياھ لصفهاگآ13912012

 شزومآرد يسرد يزير همانرب1939711211224
ناتسريبد وييامنھار شرورپو

رون مايپ13932014يبلاط ديعس ، يهللا جرف نارهمهطسوتم هرود رد يسرد همانرب يشيامزآ9642يتست٢٠16

نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ5353يتست٢٠16شزومآدنيآرف تيريدم2039711211231
فيص

رون مايپ13902011

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32)روحم شزوما(رانيمس2139711211454
شزومآ (شزومآ دنيآرف تيريدم2239711211455

) روحم
نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ5353يتست٢٠16

فيص
رون مايپ13902011
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اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيتيبرت مولع-١١: يشزومآ هورگ
3871: نوناق لامعا مرت)يسرد يزير همانرب( يتيبرت مولع-۵٠ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:۴٨
2زا2 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 موادم شزومآ ياهشورو لوصا2339711211456
)روحم شزوما(نالاسگرزبو

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

 تاداسلا هميهف-يدنز نمهب
يقيقح

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ياھ لصفرونمايپ13872008

موادم شزومآ ياهشورو لوصا39711211456
)روحم شزوما(نالاسگرزبو

 ميلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياهشورباتك6477يتست
)نتشونو ندناوخ ياهتراهم

. دوش هعلاطم5 و4 ،2 ياھ تمسقيھاگشنادرشن13902011نايغابص ارھز

نآ ورملقو دودح يتيبرت مولع2439711211459
)روحمشزومآ(

 نيداينب لوحتدنس يتايلمع ياھ شورباتك10668يتست٢٠16
درخحطس رد شرورپ و شزومآ ماظن
 يزير همانرب درکيور اب )هاگشزومآ(
سرادم همانرب و کيژتارتسا

 هسسوم13952016يدمحم سابع ، رانب يلع رون
يدانم يگنھرف
تيبرت

.دوش هعلاطم8 و7 ياھ لصف

نآ ورملقو دودح يتيبرت مولع39711211459
)روحمشزومآ(

 ريز:ناگدنسيون زا يعمجنآ ورملق و تيھام يتيبرت مولعباتك7464يتست
نادراک دمحميلعرظن

 شرورپ و شزومآ ،شرورپ و شزومآ داصتقا ياھ لصفتمس13912012
 ،شرورپ و شزومآ يسانش هعماج،ييانثتسا ناکدوک
هرواشم،يشزومآ يزير همانرب ،يقيبطت شرورپ و شزومآ
 ،شرورپ و شزومآ رد قيقحت ياھ شور ،ييامنھار و
.دوش فذح سيردت نونف واهشور و يشزومآ يبايشزرا

 )يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2539711211465
)روحمشزومآ(

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32

 english for the students ofباتك7264يتست٢٠16يصصخت نابز2639711212250
curriculum Development

تمس13942009داژن يرضخ-م ينايك ،يدمحمرهم

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2739711220658
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