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٣٩۵١ : دورو مرت يرادباسح-١۴ : يشزومآ هورگ
٣٩۵١ : نوناق لامعا مرتيسرباسح-١۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:١۶ - 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
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶

)دحاو۴
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۴

 ياھ متسيس٢٣٩٧١١٢١۴١٣١
يرادباسح يتاعالطا

دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٩۵دهشم زيدنرم١٣٩٣٢٠١۴تايب هميعن ، يدارم يدهميرادباسح يتاعالطا ياھ متسيسباتك٩٠۶٣يتستيلصا٣٠٢۴

تاررقم و نيناوق دربراك٣٣٩٧١١٢١۴١٣٢
 و يكناب و يلام
 يناگرزاب
يسرباسحرد

 رد يكناب و يلام تاررقم و نيناوق دربراكهوزج١٠٣٣٠يتستيلصا٣٠٢۴
يسرباسح رد يناگرزاب

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يريش يوسوم دومحم ديس

 ينابم رب يرورم۴٣٩٧١١٢١۴١٣٣
يسرباسح

 ياھرازاب رد يسرباسح يداصتقا شقنباتك١٠٣١٧يتستيناربج٣٠٢۴
 هيرشن تراظن تحت ياھرازاب و دازآ

١۵٩ هرامش

 نامزاس١٣٩٠٢٠١١ينالصا ريما يماحسالاو يا ادنو
يسرباسح

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيناربج٢٠١۶يصصخت نابز۵٣٩٧١١٢١۴١٣۴
 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتستيناربج٢٠١۶قيقحت شور۶٣٩٧١١٢١۴١٣۵

 و رظنديدجت اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا

دوش فذح ١٩ و ١٨ ،١٧ ،١٢ ياھ لصف٢۶۴٧دشر١٣٩۴٢٠١١روالد يلع

--تمس١٣٩۵٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتستيناربج٢٠١۶يرامآ ليلحت٧٣٩٧١١٢١۴١٣۶
 ياھ يروئت٨٣٩٧١١٢١۴١٣٧

يرادباسح
 يمرك اضرمالغ ،ينارهم ناساس٢يرادباسح يروئتباتك١٠٣٢۶يتستيلصا٣٠٢۴

 ديس يفطصم ديس،
يمرهج باتهم،ينيسح

.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩شناد هاگن١٣٩۶٢٠١۵

 متسيس يسرباسح٩٣٩٧١١٢١۴١٣٨
يرتويپماك ياھ

 يروآ نف و يرتويپماك يسرباسحباتك١٠٣٢۴يتستيلصا٣٠٢۴
١٨١ هرامش هيرشن تاعالطا

 نامزاس١٣٨۵٢٠٠۶يقيقح تسود ناقرف - ايرآ رصان
يسرباسح

. دوش فذح باتک رخآ ان ٣٣٣ هحفص زا٢۶۴٨

 يشھوژپ ياھ حرط١٠٣٩٧١١٢١۴١٣٩
يسرباسح

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٢۴

١٧۴ هرامش هيرشن يلخاد يسرباسحباتك١٠٣١٨يتستيلصا٣٠٢۴يلخاد يسرباسح١١٣٩٧١١٢١۴١۴٠
لوا دلج

 يا اد ناو ، فيلتار لا دراچير
سالاو

يناميلس بابرا سابع
عراز يلامك يلع و

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠
يسرباسح

.دوش فذح ١٠ و ٩ ،٨ ياھ لصف٢۵۴٣

 لئاسم يسررب١٢٣٩٧١١٢١۴١۴٢
يرادباسح رد يدربراك

 نامزاس١٣٩۵٢٠١۶نيفلؤم هورگ١۶٠ هيرشن يرادباسح ياھدرادناتساباتك١٠٨٣٣يحيرشتيلصا٢٠١۶
يسرباسح

 هعلاطم ٢٨ و ٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ياھ لصف٢٨٢۵
. دوش

رد صاخ دراوم يسررب١٣٣٩٧١١٢١۴١۴٣
يسرباسح

 يرتويپماک ياھ متسيس يسرباسحباتك١٠٨٣٢يحيرشتيصصخت٢٠١۶
٨٣ هيرشن،

 نامزاس١٣٩٠٢٠١١ايرآ رصان
يسرباسح

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

 و يملع١٣٩٢٢٠١٣هناگي ساسح ييحييسرباسح هفسلفباتك۶٩١۵يحيرشتيصصخت٣٠٢۴يسرباسح ياهيروئت١۴٣٩٧١١٢١۴١۴۴
يگنھرف

--

 يتايلمع يسرباسح١۵٣٩٧١١٢١۴١۴۵
ناويد يارب ( دركلمع ،
 شخب و تابساحم
) يمومع

دمحم،ينميهم دمحمرديار رآ يرھ١۴٩هيرشن يتايلمع يسرباسحباتك١٠٨٣١يحيرشتيصصخت٣٠٢۴
روپ هللادبع

 نامزاس١٣٨٠٢٠٠١
يسرباسح

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١

 و قيقحت ( رانيمس١۶٣٩٧١١٢١۴١۴۶
 شزومآ ) يرظن عبتت
روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 رد رانيمس١٧٣٩٧١١٢١۴١۴٧
 شزومآ ( يسرباسح
)روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا١١٨١۶

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠
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