
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 مرتنف و هفرح شزومآ_٧۶ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:١١ - 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
 مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠١۶يفيصوترامآ١٣٩٧٢١١١٧٠٠۴

يتيبرت
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢روپ نيما نسح

 مالسارد شرورپو شزومآ خيرات٢٣٩٧٢١٢١١٠٢٣
نارياو

--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمناريا و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيراتهمانسرد۵٠٣۶يتست٢٠١٢

.دوش فذح ٢ لصف٢۴۴٨رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٨شرورپ و شزومآ هفسلف لوصا٣٣٩٧٢١٢١١٣١۶
 مولع رب ديكات اب قيقحت شور۴٣٩٧٢١٢١١٣١٧

يتيبرت
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢٠١٢

يتيبرت مولع
.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

 رد يا هنايار ياھرازفا مرن دربراك۵٣٩٧٢١٢١١٣١٨
نف و هفرح شزومآ

 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكارتويپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست١١٨٣٢
يرذآ

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٠يمظاك كبابديلوت تيريدم يشيامزآ۶٩٧۵يتست١١١۶١۶ ديلوت متسيس يحارط يسررب۶٣٩٧٢١٢١١٣١٩
.دوش هعلاطم ٩۶ هحفص ات باتک لوا زا٢١٨٠هروس١٣٩٣هام رون رھورف و يرواي نيسحناهج رد يتسد عيانص تالوحت رب شرگنباتك۵٧٣٨يتست١١١۶١۶ يتسد عيانص٧٣٩٧٢١٢١١٣٢٠
--رون مايپ١٣٩١يرون رفعجتسيز طيحم ينابمهمانسرد۴٩۶١يتست٢٠١٢يعيبط عبانم٨٣٩٧٢١٢١١٣٢١
 -نايمولظم ديعس -يبلاط ديعسيسرد يزير همانرب لوصا يشيامزآ۵۴٩۴يتست٢٠١٢يسرد يزير همانرب ينابم٩٣٩٧٢١٢١١٣٢٢

فيص نسح دمحم
--رون مايپ١٣٩١

 يسرد ياھ باتك ياوتحم ليلحت١٠٣٩٧٢١٢١١٣٢٣
 شور و ييامنھار هرود نف و هفرح
١ اهنآ سيردت

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۴هراوداي١٣٩۶نايدمحمراي نسح دمحميسرد يزير همانرب لوصا و ينابمباتك١١٠٣٩يتست١١۶١۶

 يسرد ياھ باتك ياوتحم ليلحت٣٩٧٢١٢١١٣٢٣
 شور و ييامنھار هرود نف و هفرح
١ اهنآ سيردت

--تمس١٣٩۵روپاضر فسوينوسلن لبانآيسرد همانرب يحارطباتك٧۴۶٣يتست

نيون تايلمعوديلوت تيريدمباتك٨٧٧١يتست٢١١۶١۶ ديلوت متسيس يحارط يسررب١١٣٩٧٢١٢١١٣٢۴
 هريجنزو،اهلدم،اهمتسيس،ميھافم(
 ثحابم زا عماج يا هعومجم)نيمات
لمعوديلوت تيريدم

 هعلاطم ٢٠ و ١٧ ،١۶ ،١۴ ،١٣ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٨٠نارهت هاگشناد١٣٩٢داژن رفعج دمحا
.دوش

 نايرئاح يلعکلب. يت.يج،ومراگد لاپ يا)لوا دلج( ديلوت ياھدنيارف و داومباتك۶١٨٠يتست٢٠١٢داوم تخانش١٢٣٩٧٢١٢١١٣٢۵
 ، هجاوخريما،يناكدرا
يچشرف ديشرف

--امن١٣٨۵

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١٨١۶ قرب هاگراك١٣٣٩٧٢١٢١١٣٢۶
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ۵٢٩٨يتست١١١۶١۶ ينابغاب١۴٣٩٧٢١٢١١٣٢٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١۶١۶ كاشوپ عيانص١۵٣٩٧٢١٢١١٣٢٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١٨١۶ نامتخاس هاگراك١۶٣٩٧٢١٢١١٣٢٩
 و شزومآ رد تيريدم و نامزاس١٧٣٩٧٢١٢١١٣٣٠

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
 يسرد ياھ باتك ياوتحم ليلحت١٨٣٩٧٢١٢١١٣٣١

 شور و ييامنھار هرود نف و هفرح
٢اهنآ سيردت

 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتست١١۶١۶
 و رظنديدجت اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا

.دوش هعلاطم ١۴ لصف۶٢١دشر١٣٩۴روالد يلع

 يسرد ياھ باتك ياوتحم ليلحت٣٩٧٢١٢١١٣٣١
 شور و ييامنھار هرود نف و هفرح
٢اهنآ سيردت

 و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك٧٢٩١يتست
)يتايلمع دنيارف

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٢ ياھ لصف١٠٣٢تمس١٣٩۵ناگزراب سابع

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١٨١۶ قرب هاگراك١٩٣٩٧٢١٢١١٣٣٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١٨١۶ بوچ هاگراك٢٠٣٩٧٢١٢١١٣٣٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١٨١۶ كيناكم هاگراك٢١٣٩٧٢١٢١١٣٣۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶ كاشوپ عيانص٢٢٣٩٧٢١٢١١٣٣۵
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ۶ لصف زا٣٧٣رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ۵٢٩٨يتست٢١١۶١۶ ينابغاب٢٣٣٩٧٢١٢١١٣٣۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١٨١۶ نامتخاس هاگراك٢۴٣٩٧٢١٢١١٣٣٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١٨١۶ كيناكم هاگراك٢۵٣٩٧٢١٢١١٣٣٨
--رون مايپ١٣٨٩يناوريا نسحنف و هفرح يصصخت نابزهوزج٧٠٧٩يتست٢٠١٢يصصخت نابز٢۶٣٩٧٢١٢١١٣٣٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١٨١۶ بوچ هاگراك٢٧٣٩٧٢١٢١١٣۴٠
.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢رون مايپ١٣٩٢يدورف داھرفيرورپماد ثحابم -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۴يتست١١١۶١۶ يرورپماد٢٨٣٩٧٢١٢١١٣۴١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١۶١۶ يتشادهب تامدخ٢٩٣٩٧٢١٢١١٣۴٢
--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست١١۶١۶تعارز٣٠٣٩٧٢١٢١١٣۴٣
 و يماد ياھ هدروآرف يژولونكت٣١٣٩٧٢١٢١١٣۴۴

يزرواشك
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١۶١۶

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶ يتشادهب تامدخ٣٢٣٩٧٢١٢١١٣۴۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٢يناگرزاب٣٣٣٩٧٢١٢١١٣۴۶
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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 مرتنف و هفرح شزومآ_٧۶ : هتشر

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

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
يريگداي لياسم هعلاطم و يحارط٣۴٣٩٧٢١٢١١٣۴٧

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

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٩۶ هحفص زا٢١٨۴هروس١٣٩٣هام رون رھورف و يرواي نيسحناهج رد يتسد عيانص تالوحت رب شرگنباتك۵٧٣٨يتست٢١١۶١۶ يتسد عيانص٣۵٣٩٧٢١٢١١٣۴٨
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٣ لصف زا٣۵٩رون مايپ١٣٩٢يدورف داھرفيرورپماد ثحابم -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۴يتست٢١١۶١۶ يرورپماد٣۶٣٩٧٢١٢١١٣۴٩
 و نف و هفرح سيردت شور٣٧٣٩٧٢١٢١١۴۶٢

بتك يسررب
--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٢٠١٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣٨٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٣٩٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۴٠٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۴١٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۴٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

) 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 هشيدنا۴٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--رون مايپ١٣٩١تشرس ملح شويرپيمومع تشادهب يشيامزآ۵٠٩۵يتست٢٠١٢تسيز طيحم و تشادهب۴۴٣٩٧٢١٢٢٠۵۶۵
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴۵٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴۶٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٧٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف۴٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۴٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۵٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۵٢٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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