
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يرادباسح-١۴ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيرادب اسح-١٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:۴٧ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تميقتسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتستيناربج١۴٠٢۴ يرادباسح لوصا٢٣٩٧١١٢١۴٠١٧

هداز عيفش يلع
٨٧٠٠٠--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 -مدقم ميركلادبع٣ يرادباسح لوصا يشيامزآ۵٣۶۴يحيرشتيناربج٣۴٠٢۴ يرادباسح لوصا٣٣٩٧١١٢١۴٠١٩
 يضويعرغصا يلع
تمشح

٧١٠٠٠--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 - مدقم ميركلادبع٢ هنايم يرادباسح يشيامزآ۵٣۴٧يحيرشت و يتستيناربج٢۴٠٢۴ هنايم يرادباسح۴٣٩٧١١٢١۴٠٢٣
يكشم يدهم

 زا( ۵ ،)لصف رخآ ات ٨١ هحفص زا( ٣ ياھ لصف١٣٧٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١
 ات ٢١۵ هحفص زا( ۶ ،)لصف رخآ ات ١۵٣ هحفص
 و )لصف رخآ ات ٢٧٢ هحفص زا( ٧ ،)٢٢٠ هحفص
.دوش فذح ٩ لصف

٣۶٠٠٠

 ، ينارهم ناساس١ يرادباسح يروئتباتك١١١٩١يتستيصصخت١٣٠٢۴ يرادباسح يروئت۵٣٩٧١١٢١۴٠۴٧
 ديس ،يمرک اضرمالغ
 ديس يفطصم
ينيسح

--شناد هاگن١٣٩۶٢٠١٧

 ،تخبكين اضردمحمتيريدم يرادباسحباتك١٠۶٣٩يتستيصصخت٣٠٢۴تيريدم يرادباسح۶٣٩٧١١٢١۴٠۴٩
يتنايد ارھز

 نابرهم باتك١٣٩۶٢٠١١
رشن

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

 ،ينارهم ناساس٢يرادباسح يروئتباتك١٠٣٢۶يتستيصصخت٢٣٠٢۴ يرادباسح يروئت٧٣٩٧١١٢١۴٠۵٠
 ديس، يمرك اضرمالغ
 ديس يفطصم
 باتهم،ينيسح
يمرهج

--شناد هاگن١٣٩۶٢٠١۵

همالع هاگشناد١٣٩٧٢٠١٨يناخابابرفعجيتلود يلام لرتنك و يرادباسحباتك٨٩١٠يتستيصصخت٣٠٢۴هتفرشيپ يتلود يرادباسح٨٣٩٧١١٢١۴٠۵١
ييابطابط

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٧

.دوش هعلاطم ١۴ لصف رخآ ات ۴ لصف زا٢٠٢۵شناد هاگن١٣٩۵٢٠١٣ينارهت ،شخبرونرنوج يپ زلراچيراذگ هيامرس تيريدمباتك٧٨٠۴يتستيصصخت٣٠٢۴يلام لئاسمرد يريگ ميمصت٩٣٩٧١١٢١۴٠۵٢
 -رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتستدشرا يناربج٢٠١۶يسيون شرازگو قيقحت ياهشور١٠٣٩٧١١٢١۴٠۵٣

مكلم - زويھ انيتسيرك
تيات

 -يناھارف لضفلاوبا
 -هداز ميھاربا يسيع
يدمرس اضردمحم

۴٨٠٠٠--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠نافلوم هورگيرادباسح ياھدرادناتسا هيرشنباتك٧٨٢٠يتستيصصخت٣٠٢۴يرادباسحرد يراج لئاسم١١٣٩٧١١٢١۴٠۵۴
يسرباسح

.دوش هعلاطم ١١ درادناتسا رخآ ات ١ درادناتسا٢٠٢۶

 يتاعالطا ياھ متسيس١٢٣٩٧١١٢١۴٠۵۵
يرادباسح

 هميعن ، يدارم يدهميرادباسح يتاعالطا ياھ متسيسباتك٩٠۶٣يتستيرايتخا٣٠٢۴
تايب

 هعلاطم ١٧ و ١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ياھ لصف٢٠٢۴دهشم زيدنرم١٣٩٣٢٠١۴
.دوش

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠نافلوم هورگيرادباسح ياھدرادناتسا هيرشنباتك٧٨٢٠يتستيرايتخا٣٠٢۴يرادباسحرد صاخدراوم يسررب١٣٣٩٧١١٢١۴٠۵۶
يسرباسح

 رخآ ات ٢۶ ياھدرادناتسا و ١٧ درادناتسا٢٠٢٧
.دوش هعلاطم ٣٢ درادناتسا

 ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتستيرايتخا٣٠٢۴تيريدمداصتقا١۴٣٩٧١١٢١۴٠۵٨
ناهبزور دومحم

--نابات١٣٩٢٢٠١٣

 هميعن ، يدارم يدهميرادباسح يتاعالطا ياھ متسيسباتك٩٠۶٣يتستيرايتخا٣٠٢۴يرادباسح ياھ متسيس١۵٣٩٧١١٢١۴٠۶١
تايب

 و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴دهشم زيدنرم١٣٩٣٢٠١۴
.دوش هعلاطم ١١

 باتك١٣٩٢٢٠١٣ناگرهم اضر دمحمهتفرشيپ يتايلمع شھوژپباتك۶١١٠يتستيرايتخا٣٠٢۴هتفرشيپ يتايلمع شھوژپ١۶٣٩٧١١٢١۴٠۶٢
يھاگشناد

--

 يلع-يعار اضركسير تيريدمو يلام يسدنهم ينابمباتك٧۴٩٢يتستيصصخت۴٠٣٢)روحم شزومآ (يلام يسدنهم١٧٣٩٧١١٢١۴١١١
يديعس

--تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١٨٣٩٧١١٢١۴١١٢
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 يلع-يعار اضركسير تيريدمو يلام يسدنهم ينابمباتك٧۴٩٢يحيرشتيصصخت٢٠١۶)روحم شزومآ(يلام يسدنهم١٩٣٩٧١١٢١۴١١٣
يديعس

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩٧تمس١٣٩٢٢٠١٣

 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يتستدشرا يناربج٢٠١۶يرامآ ليلحت٢٠٣٩٧١١٢١۴١١۴
)يرامآ

 روصنم -رذآ لداع
ينموم

--تمس١٣٩۵٢٠١٣

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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