
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩٢١ : دورو مرتايفارغج-١۶ : يشزومآ هورگ
٣٩٢١ : نوناق لامعا مرتيياتسوررادياپ هعسوت تيريدم-يياتسور يزير همانربوايفارغج-٢٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٠۴ - ١٣٩٧/٠۶/١۴ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--تمس١٣٩١٢٠١٢يديعس سابعيياتسور يايفارغج ينابمباتك٧۴٨٧يتست٢٠١٢يياتسور يايفارغج ينابم٢٣٩٧١١٢١۶٣٧٨
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يضويع يرادج ديشمجايفارغج رد يناوخ هشقنو هشقنيعطق۵١٧۴يتست١١۶١۶يناوخ هشقن٣٣٩٧١١٢١۶٣٨۵
 تاعالطا ياھ متسيس ينابم۴٣٩٧١١٢١۶۴٠٢

GISييايفارغج
 تاعالطا ياھ متسيس رب يدمآرد يشيامزآ٨٢١٣يتست١١۶١۶

ييايفارغج
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينيف يياباب -يلات يدورهق

 يزير همانرب ياهشور و لوصا۵٣٩٧١١٢١۶۴١٨
يياتسور

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١شياسآ نيسحيياتسور يزير همانرب ياهشور و لوصاهمانسرد۴٨٩٩يتست٢٠١٢

 همانرب و تاعلاطم رداتسور هاگياج۶٣٩٧١١٢١۶۴٢۵
يا هقطنم يزير

 همانرب ياھ لدم و اھ هيرظن، اھ بتكمباتك۶۵۵۶يتست٢٠١٢
يا هقطنم يزير همانربو

--نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يرايز هللا تمارك

 يريگ ميمصت نونفو اهشور٧٣٩٧١١٢١۶۵٣٩
يياتسور يزير همانربرد

 دنچ يريگ ميمصت ياهشور دربراكباتك٧۴٧٠يتست٢٠١۶
ايفارغج رد هصخاش

١۶٨ هحفص ات ١٠٣ هحفص زا و ٩٣ هحفص ات ١ هحفص زا١٧٨٣تمس١٣٩٢٢٠١٣يرھاط روپ يدهم
.دوش هعلاطم

 هعسوت يرظن ياهناينب و بتاكم٨٣٩٧١١٢١۶۵۴٠
يياتسور يزير همانربو

--تمس١٣٩٢٢٠١٣يميھاربا - يدزي يلياپيياتسور هعسوت ياھ هيرظنباتك٧۵٣۴يحيرشت و يتست٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يوسوم -يشلاطيياتسور نيناوق و قوقح يشيامزآ١٠٣٨٩يحيرشت و يتست٢٠١۶يياتسور نيناوق و قوقح٩٣٩٧١١٢١۶۵۴١
 يحاونرد يطيحم يزير همان رب١٠٣٩٧١١٢١۶۵۴٢

يياتسور
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يحالص ،يناطلسيياتسور يحاون رد يطيحم يزير همانرب يشيامزآ٨٧٧٠يحيرشت و يتست٢٠١۶

 يزير همانربرد يرامآ ياھ ليلحت١١٣٩٧١١٢١۶۵۴٣
يياتسور

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يريصن-يشلاطيياتسور يزير همانرب رد يرامآ ياهليلحتهوزج٧١٩٩يحيرشت و يتست٢٠١۶

 يزير همانربرد يرامآ ياھ ليلحت٣٩٧١١٢١۶۵۴٣
يياتسور

 دوعسم - يناخ رھاط يدهمايفارغج رد رامآ دربراكباتك٧٧۶۶يحيرشت و يتست
يودهم

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف١١۵١سموق١٣٩١٢٠١٢

 و رهش طباور يياضف ليلحت١٢٣٩٧١١٢١۶۵۴۴
يياتسور

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ياھ لصف١١۴۵تمس١٣٩١٢٠١٢يدرجانس -يلپاپنوماريپ و رهش ياھ هيرظنباتك٧۵٣۵يحيرشت و يتست٢٠١۶

 و رهش طباور يياضف ليلحت٣٩٧١١٢١۶۵۴۴
يياتسور

 رد يرهش- يياتسور ياھدنويپ و طباورباتك٧٧٢٧يحيرشت و يتست
ناريا

١٨٩ هحفص ات ١۴۶ هحفص و ١٢٧ هحفص ات ١٠١ هحفص زا٢۵١ونيم رهم١٣٩٠٢٠١١يديعس سابع
.دوش فذح

 يرهش تسيز طيحم يزير همانرب١٣٣٩٧١١٢١۶۵۵٠
)روحم شزومآ(ناريارد

 يزاسرهش ياهشور و ثحابم هعومجمباتك٨٣۵٠يتست٢٠١۶
مود دلج )تسيز طيحم(

 تاعلاطم زکرم١٣٨٧٢٠٠٨يناطلس مارهب زيبماك
 تاقيقحت و
 و يزاسرهش
يرامعم

--

 يزير همانربرد قيقحت ياهش ور١۴٣٩٧١١٢١۶۵٧٠
يياتسور

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست١١٨١۶
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف : يروئت دحاو يارب١٩٩۴تمس١٣٩۵٢٠١۶اين ظفاح اضردمحم
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ١٠ لصف زا يلمع دحاو يارب و

GIS , RS ييايفارغج ياھ يروانف١۵٣٩٧١١٢١۶۵٧١
يياتسور يزير همانربرد

 يزير همانرب رد ييايفارغج ياھ يروانف يشيامزآ٩۶۵۶يحيرشت و يتست١١٨١۶
يياتسور

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمتسر

 هعسوت يدربھار تيريدم١۶٣٩٧١١٢١۶۵٩٢
يياتسور

 تيريدم : يلحم ياهتموكح روما هراداباتك٧٢٨٨يحيرشت و يتست١١٨١۶
اهيرادرهش و اھاروش

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ياھ لصف١٠٨۶تمس١٣٩١٢٠١٢يميقم دمحم ديس

 هعسوت يدربھار تيريدم٣٩٧١١٢١۶۵٩٢
يياتسور

 ياهناينب(يياتسور هعسوت تيريدمباتك٨٣۴٨يحيرشت و يتست
)يرظن

- تمس١٣٨٩٢٠١٠يراختفا نيدلا نكر
نارهت هاگشناد

--

 و كسير تيريدم يزير همانرب١٧٣٩٧١١٢١۶۵٩٣
يياتسور قطانم رد تارطاخم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

 - يدبلاك رادياپ هعسوت تيريدم١٨٣٩٧١١٢١۶۵٩۴
 قطانم كيژولوكا و يياضف
يياتسور

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢سموق١٣٩٠٢٠٠٩يناوضر اضر دمحمناريا رد يياتسور هعسوت يزير همانربباتك٧٨١٢يحيرشت و يتست١١٨١۶

 - يدبلاك رادياپ هعسوت تيريدم٣٩٧١١٢١۶۵٩۴
 قطانم كيژولوكا و يياضف
يياتسور

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧تاعالطا١٣٨٧٢٠٠٨يناميا ، ايكزايياتسور رادياپ هعسوتباتك٨٣۴٠يحيرشت و يتست

 - يدبلاك رادياپ هعسوت تيريدم٣٩٧١١٢١۶۵٩۴
 قطانم كيژولوكا و يياضف
يياتسور

 ياھاتسور رارقتسا و يباي ناكم هدولاشباتك٨٣۴٩يحيرشت و يتست
ديدج

 نكسم داينب١٣٨٨٢٠٠٩لصاح ينيسح ، يديعس
 بالقنا
يمالسا

.دوش هعلاطم ٩ و ٣ ياھ لصف١٧٨٢

 - يدبلاك رادياپ هعسوت تيريدم٣٩٧١١٢١۶۵٩۴
 قطانم كيژولوكا و يياضف
يياتسور

 يضارا يزاس هدامآ ياهشور و اھوگلاباتك٨٣۵۴يحيرشت و يتست
يياتسور

 نكسم داينب١٣٨٩٢٠١٠يديعس ، يريشم
 بالقنا
يمالسا

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ لصف١٠۴٣

 و يعامتجا رادياپ هعسوت تيريدم١٩٣٩٧١١٢١۶۵٩۵
يياتسور قطانم يداصتقا

.دوش هعلاطم ١٣ و ١١ ،٩ ،٧ ياھ لصف١۵۵۴تاعالطا١٣٨٧٢٠٠٨يناميا ، ايكزايياتسور رادياپ هعسوتباتك٨٣۴٠يحيرشت و يتست٢٠١۶

 و يعامتجا رادياپ هعسوت تيريدم٣٩٧١١٢١۶۵٩۵
يياتسور قطانم يداصتقا

 هاگديد زا( رادياپ يزرواشك و هعسوتباتك٨٣۵۵يحيرشت و يتست
)يياتسور داصتقا

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ياھ لصف٩٩٣نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠٠٩ييامش ، يدورگنل يعيطم

 و يعامتجا رادياپ هعسوت تيريدم٣٩٧١١٢١۶۵٩۵
يياتسور قطانم يداصتقا

 رادياپ هعسوت ياهتسايس و اھدربھارباتك٨٨۵٩يحيرشت و يتست
ايسآ يقرش بونج رد يياتسور

.دوش هعلاطم ۴ لصف و همدقم١۵٧۵رتسگ نخس١٣٩١٢٠١٢يروخديب ، يشلاط

 رادياپ هعسوت تيريدم هاگراك٢٠٣٩٧١١٢١۶۵٩۶
يياتسور

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس٢١٣٩٧١١٢١۶۶٠٣
--١٣٩٣٢٠١۴يزاسرهش و هار ترازوهوزج١٠١٠۵يتست٢٢٣٩٧١١٢١۶۶٠۴٢٠١۶
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 نكسم هعسوت ياهتسايس
)روحم شزوما(ناريارد يرهش

دنس نکسم عماج حرط يرگنزاب تاعلاطم
 شخب نالک زادنا مشچ و يدربھار
١۴٠۵ قفارد نکسم

 و هار ترازو
يزاسرهش

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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