
اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يندب تيبرت_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيشزرو مولع و يندب تيبرت_٢١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۵٣ - 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
 تيبرترد يريگ هزادناو شجنس١٣٩٧٢١٢١١١١۵

يندب
 داژن يتمھ يلع- ناينامحر داھرفيندب تيبرت رد يريگ هزادنا و شجنس يشيامزآ۵٠٨٧يتست٢٠١٢

رهم
--رون مايپ١٣٩٠

 ريمالادبع -يناھارف لضفلاوبا١ لابتكسب شزومآ لوصا يشيامزآ۵٣٢٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ لابتكسب٢٣٩٧٢١٢١۵٠٢۴
رايس

--رون مايپ١٣٩١

.دوش هعلاطم ٣ و ١ ياھ لصف۶٩۴رون مايپ١٣٨٩نايچ هزوك مشاھتاقباسم يارجا زرط و تيريدميعطق۴٩٩٧يتست٢٠١٢تاقباسم يارجازرطو تيريدم٣٣٩٧٢١٢١۵٠٣٨
 هاگشناد١٣٩٠راهب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك۵٩۴١يتستتاقباسم يارجازرطو تيريدم٣٩٧٢١٢١۵٠٣٨

انيس يلعوب
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٣ لصف زا٣۵٩

--رون مايپ١٣٩٢يجلخ نسحيندب تيبرت ينابم و لوصا يشيامزآ۵٠٨١يتست٢٠١٢يندب تيبرت هفسلفو لوصا۴٣٩٧٢١٢١۵١۶١
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧ين١٣٩٢يناولا يدهم ديسيمومع تيريدمباتك۶٧٢٨يتست٢٠١٢يمومع تيريدم۵٣٩٧٢١٢١۵١۶٢
 تيبرت هاگشناد١٣٩٠يوداھ هديرفيندب تيبرت رد يبايشزرا و يريگ هزادناباتك۵٩۵٣يتست٢٠١۶تيريدم رد يفيصوت رامآ دربراك۶٣٩٧٢١٢١۵١۶٣

ملعم
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

--رون مايپ١٣٩١هرق يلع دمحم١ يناديم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست١٠٢٣٢ يناديمود٧٣٩٧٢١٢١۵١۶۴
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٨٩ينيئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست١٠٢٣٢انش٨٣٩٧٢١٢١۵١۶۵
 يھدنامزاس تيريدم ينابم٩٣٩٧٢١٢١۵١۶۶

 و يندب تيبرت رد يزير همانربو
شزرو

.دوش هعلاطم ١٢ و ٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٨٧يمتح١٣٩۵ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢

 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكارتويپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست١١١٨٣٢ تيريدم رد رتويپماك دربراك١٠٣٩٧٢١٢١۵١۶٧
يرذآ

--رون مايپ١٣٩٢

 تيريدم رد يبايشزرا و تراظن١١٣٩٧٢١٢١۵١۶٨
يندب تيبرت

--رون مايپ١٣٨۴يدسا نسحلا.رنتسك زميجيشزرو ناريدم يارب همانرب يبايزرا يشيامزآ۵١٢٨يتست٢٠١٢

 تيريدم رد يبايشزرا و تراظن٣٩٧٢١٢١۵١۶٨
يندب تيبرت

.دوش هعلاطم ٢ شخب۴۴۴رون مايپ١٣٨٩يناھارف لضفلاوبايندب تيبرت رد يزير همانرب و تيريدميعطق۵۴٠٣يتست

--رون مايپ١٣٩١يرطط رهچونم٢ يناديم و ود يشيامزآ۵۵۶۵يتست٢٠٢٣٢يناديمود١٢٣٩٧٢١٢١۵١۶٩
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٩ لصف زا٣٨١رون مايپ١٣٨٩ينيئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٢٠٢٣٢انش١٣٣٩٧٢١٢١۵١٧٠
--رون مايپ١٣٩١فشاك دمحمريميندب تيبرت خيرات يشيامزآ۵٠٧١يتست٢٠١٢ناريا رد يندب تيبرت خيرات١۴٣٩٧٢١٢١۵١٧١
 مولع و يندب تيبرت رد spssدربراكباتك۵٨۴٠يتست٢١١٨٣٢ تيريدم رد رتويپماك دربراك١۵٣٩٧٢١٢١۵١٧٢

يشزرو
--نافشاك١٣٨٩ناراكمھ و وجشناد ديمحلادبع

 ديمح ،يليعامسا دمحمشزرو رد يمومع تاطابتراباتك٨١٣۴يتست٢٠١٢للملا نيبو يمومع طياور١۶٣٩٧٢١٢١۵١٧٣
رکشک اراس ،يمساق

--يمتح١٣٩٠

 ـ رهمداش نژيب -تايب اضردمحم)مود دلج( يناديمو ودباتك٧۴٢۵يتست٣٠٢٣٢ يناديم ود١٧٣٩٧٢١٢١۵١٧۴
يوجاوخ اميعن ـ  يبجر

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف١١۵١تمس١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩٠هدازدمص امين -يدنمشناد هزمح١ كيتسانميز شزومآ لوصا يشيامزآ۵٣١٩يتست١٠٢٣٢كيتسانميژ١٨٣٩٧٢١٢١۵١٧۵
 -يناھارف لضفلاوبا -يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتست١٢٠١۶ يصصخت نابز١٩٣٩٧٢١٢١۵١٧۶

يدمحميلع دومحم
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩رون مايپ١٣٩٠

 اب يمتح١٣٩١ناراكمھ ،يناھارفيشزرو قوقحباتك٧٧١١يتست٢٠١٢يشزرو قوقح٢٠٣٩٧٢١٢١۵١٧٧
 يراكمھ
 هاگشھوژپ
 و يندب تيبرت
يشزرو مولع

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 تكراشم و يبايرزاب ياھ هويش٢١٣٩٧٢١٢١۵١٧٨
يصوصخ شخب نداد

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رون مايپ١٣٩۴ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ٩٨۶٧يتست٢٠١٢

 اھودرا تيريدم و يتسرپرس٢٢٣٩٧٢١٢١۵١٧٩
يشزرو ياهناوراكو

.دوش هعلاطم ١۴ و ١٣ ،١٢ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠١١نارهت هاگشناد١٣٩٠ناراکمھ و يناھارف يلالجيشزرو ياھودرا و اھداديور تيريدمباتك٨٨٣١يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٠هدازدمص امين -يدنمشناد هزمح٢ كيتسانميز شزومآ لوصا يشيامزآ۵۴٣٠يتست٢٠٢٣٢ كيتسانميژ٢٣٣٩٧٢١٢١۵١٨٠
--رون مايپ١٣٨٩بغار يرقاب هلا تردق١ لابتوف شزومآ لوصا يشيامزآ۴٩٩٣يتست٠٢٣٢لابتوف٢۴٣٩٧٢١٢١۵١٨١
--رون مايپ١٣٩۶ناراکمھ و يدنمشناديتامدقم يشزرو يسانشناور يشيامزآ١٠٩٢١يتست٢٠١٢يشزرو يسانشناور ينابم٢۵٣٩٧٢١٢١۵١٨٢
--رون مايپ١٣٩٣ركشك-يمساقدازآ ياوھ ياهشزرو تيريدم يشيامزآ٩۵٧١يتست٢٠١٢دازآ ياوھ ياهشزرو تيريدم٢۶٣٩٧٢١٢١۵١٨٣
.دوش هعلاطم ٧ و ۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢٣٢۵رون مايپ١٣٩١دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١٢ينامزاس راتفر تيريدم ينابم٢٧٣٩٧٢١٢١۵١٨۴
 هداز يدهم- يناهفصا- يدسايندب تيبرت يصصخت نابزباتك۶۴٧٨يتست٢٢٠١٢يصصخت نابز٢٨٣٩٧٢١٢١۵١٨۵

ينابغاب
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩نارهت هاگشناد١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢راوسهش اضريلع١ لابدنھ شزومآ لوصا يشيامزآ۵۶۴۴يتست٠٢٣٢لابدنھ٢٩٣٩٧٢١٢١۵١٨۶
--رون مايپ١٣٩١يفوص يياضر يضترم١ يتشك شزومآ لوصا يشيامزآ۵۶٣٣يتست٠١١۶ناردارب يتشك٣٠٣٩٧٢١٢١۵١٨٧
 و اھ کينکت ناسآ شزومآ نوتنيمدبباتك٧٨٩٢يتست٠١١۶نارھاوخ نوتنيمدب٣١٣٩٧٢١٢١۵١٨٨

نيون ياھ کيتکات
--باتك دادماب١٣٩١ناوخا هديمح
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اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يندب تيبرت_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيشزرو مولع و يندب تيبرت_٢١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۵٣ - 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
 ياهنامزاس عاونا طباوض و راتخاس٣٢٣٩٧٢١٢١۵١٨٩

يشزرو
--تمس١٣٩٢يداجس هللارصنيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك٧۵٠٣يتست٢٠١٢

 تاسيسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠١٢يشزرو نكاما و اھاضف تيريدم٣٣٣٩٧٢١٢١۵١٩٠
يشزرو

--رون مايپ١٣٩۵هرق يلع دمحم

 ياھودرا و تاقباسم تيريدم٣۴٣٩٧٢١٢١۵١٩١
يشزرو

 هاگشناد١٣٩٠راهب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك۵٩۴١يتست٢٠١٢
انيس يلعوب

--

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٣۵٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 مولع( ناريا يمالسا بالقنا٣۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

) 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 هشيدنا٣٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٨٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٣٩٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٠٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف۴١٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۴٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۴٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۴۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۴۵٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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