
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يرادباسح-١۴ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيرادب اسح-١٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٣۵ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونذخا مرتسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧

)دحاو
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶۴

٣ يتعنص يرادباسحهمانسرد٧٢۴٠يحيرشتيناربج٣٣٠١٨١ يتعنص يرادباسح٢٣٩٧١١٢١۴٠٣۴
لوا دلج -

 دومحم -رويرف نيرسن
يبرع

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

٣ يتعنص يرادباسحهمانسرد٧٢۴١يحيرشتيناربج٣١ يتعنص يرادباسح٣٩٧١١٢١۴٠٣۴
مود دلج -

 دومحم -رويرف نيرسن
يبرع

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 ، ينارهم ناساس١ يرادباسح يروئتباتك١١١٩١يتستيصصخت١٣٠٢۴١ يرادباسح يروئت٣٣٩٧١١٢١۴٠۴٧
 ديس ،يمرک اضرمالغ
 ديس يفطصم
ينيسح

--شناد هاگن١٣٩۶٢٠١٧

 ،ينارهم ناساس٢يرادباسح يروئتباتك١٠٣٢۶يتستيصصخت٢٣٠٢۴٢ يرادباسح يروئت۴٣٩٧١١٢١۴٠۵٠
 ديس، يمرك اضرمالغ
 ديس يفطصم
 باتهم،ينيسح
يمرهج

--شناد هاگن١٣٩۶٢٠١۵

 نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يتستيرايتخا٢٠١۶١يرامآ ليلحت۵٣٩٧١١٢١۴١١۴
 مود دلج تيريدمرد
)يرامآ ليلحت(

 روصنم -رذآ لداع
ينموم

--تمس١٣٩۵٢٠١٣

 شخب يرادباسح۶٣٩٧١١٢١۴١١۶
يمومع

 هتفرشيپ يرادباسحباتك١١١٩٣يتست هياپ٣٠٢۴١
يمومع شخب

 تاراشتنا١٣٩۴٢٠١۵يناخاباب رفعج
همالع هاگشناد
ييابطابط

١١ و ١٠ ،٩ ياھ لصف٢۴۵٩
.دوش فذح

 ،تخبكين اضردمحمتيريدم يرادباسحباتك١٠۶٣٩يتست هياپ٣٠٢۴١تيريدم يرادباسح٧٣٩٧١١٢١۴١١٧
يتنايد ارھز

 نابرهم باتك١٣٩۶٢٠١١
رشن

 ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢٣٢۶
٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵
.دوش هعلاطم

 رد يريگ ميمصت٨٣٩٧١١٢١۴١١٨
 و يلام لئاسم
يراذگ هيامرس

 هيامرس تيريدمباتك٧٨٠۴يتست هياپ٢٠١۶٢
يراذگ

 لصف رخآ ات ۴ لصف زا٢٠٢۵شناد هاگن١٣٩۵٢٠١٣ينارهت ،شخبرونرنوج يپ زلراچ
.دوش هعلاطم ١۴

 ياھ هيرظنباتك١١١٩٢يتست هياپ٢٠١۶٢هتفرشيپ يسرباسح٩٣٩٧١١٢١۴١٢٠
يسرباسح

--همرت١٣٩۶٢٠١٧هدازاضر داوج

 رد يراج لئاسم١٠٣٩٧١١٢١۴١٢٣
يرادباسح

نيب يموهفم بوچراچباتك١١١٩۴يتستيصصخت٢٠١۶٣
 يرگشرازگ للملا
IFRS يلام

 دمحم ،يتمھ نسح
دنوارگ

--همرت١٣٩۶٢٠١٧

 رد يراج لئاسم٣٩٧١١٢١۴١٢٣
يرادباسح

 ياھدرادناتساباتك١١١٩۵يتستيصصخت٣
 ناريا يرادباسح
١۶٠ هيرشن

 نيودت ًتايھ
 ياھدرادناتسا
ناريا يرادباسح

 نامزاس١٣٩۵٢٠١۶
يسرباسح

 هرامش ياھدرادناتسا٣٣۶۴
٣٣ و ٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶
دوش هعلاطم

رد صاخ دراوم يسررب١١٣٩٧١١٢١۴١٢۴
يرادباسح

رد صاخ دراوم يسرربباتك١١١٩۶يتستيرايتخا٢٠١۶٣
يرادباسح

 يدهم ،يئاضر رساي
يزورون دمحم و يرفص

 هسسوم١٣٩۶٢٠١٧
 يلاع شزومآ
ناتسلگ

--

 -رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتستيرايتخا٢٠١۶٢هتفرشيپ قيقحت شور١٢٣٩٧١١٢١۴١٢۵
مكلم - زويھ انيتسيرك
تيات

 -يناھارف لضفلاوبا
 -هداز ميھاربا يسيع
يدمرس اضردمحم

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 ميھافم بوچراچ١٣٣٩٧١١٢١۴١٢۶
يلام يرگشرازگ

 ميھافم بوچراچهوزج٩٨۴۵يتستيرايتخا٢٠١۶۴
يلام يرگشرازگ

 يوسوم دومحم ديس
يريش

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

 ياهمتسيس١۴٣٩٧١١٢١۴١٢٧
 رد يتاعالطا
يرادباسح

 ياهمتسيسباتك١١١٩٧يتست هياپ٢٠١۶٣
يرادباسح يتاعالطا

 و ريگتسد نسحم
يديعس يلع

--همرت١٣٩۵٢٠١۶
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يرادباسح-١۴ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيرادب اسح-١٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٣۵ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونذخا مرتسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 - مدقم ميركلادبع٢ هنايم يرادباسح يشيامزآ۵٣۴٧يحيرشت و يتستدشرا يناربج٢٣٠٢۴١ هنايم يرادباسح١۵٣٩٧١١٢١۴١٢٨

يكشم يدهم
 زا( ٣ ياھ لصف١٣٧٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 رخآ ات ٨١ هحفص
 هحفص زا( ۵ ،)لصف

۶ ،)لصف رخآ ات ١۵٣
 ات ٢١۵ هحفص زا(
 زا( ٧ ،)٢٢٠ هحفص
 رخآ ات ٢٧٢ هحفص
 فذح ٩ لصف و )لصف
.دوش

 شزومآ هژيو رانيمس١۶٣٩٧١١٢١۴١٢٩
 يسررب )١( روحم
 رد صاخ دراوم
يرادباسح

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٠٢٣٢٣

 شزومآ هژيو رانيمس١٧٣٩٧١١٢١۴١٣٠
 يرامآ ليلحت)٢( روحم
 مرن و هتفرشيپ
طبترم ياھرازفا

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٠٢٣٢۴

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠١
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