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رون مايپ هاگشناد
١۴:۵٣ - 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
رشانكباشيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶

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

.دوش فذح ١۵ و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۵رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧۵٩۵۴يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتستيناربج١٢٠١٢يلوحت يسانشناور٢٣٩٧١١٢١٧٢١۶
 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٣٣٧٠عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتستيناربج٢٠١٢يريگداي يسانشناور٣٣٩٧١١٢١٧٢٢١

.دوش
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩١٧۴فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتستيناربج٢٠١٢يتيبرت يسانشناور۴٣٩٧١١٢١٧٢٣۶
 و يمك( قيقحت شور۵٣٩٧١١٢١٧٢۵۴

)يفيك
 رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتستيناربج٢١١٢١۶

 مولع و يسانشناور
يتيبرت

.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧٢٣١١روالد يلع

 ربكا-عراز نيسحيتيبرت يسانش ناورباتك١٠٣٠۵يتست يمازلا٢٠١۶يتيبرت يسانشناور۶٣٩٧١١٢١٧٢۶٨
 يلع-يياضر
يئافطصم

.دوش فذح ۴ و ٣ ،٢ ياھ لصف٢٧۴٢رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴١۴٠٣١٩٧

 و يتيبرت تايرظن٧٣٩٧١١٢١٧٢۶٩
يفسلف بتاكم

 يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتست يمازلا٢٠١۶
يتيبرتءارآو

  کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارج
تشرس

٢١ و ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۴ ياھ لصف٢۴۴٧تمس١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۴۵٩۵۵٨۵
.دوش فذح

 دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتست يمازلا٢٠١۶دشر ياھ هيرظن٨٣٩٧١١٢١٧٢٧٠
 اهشھوژپ ،اھ هيرظن(
)اهنومزآ و

 يربكا يلع زانهم
يدركھد

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۵٩٧٨٩۶۴١۴٠٢١٣٨

 تيبرت و ميلعت٩٣٩٧١١٢١٧٢٧١
هتفرشيپ يمالسا

 هب هرابود يھاگنباتك٧٨٣٠يتست يمازلا٢٠١۶
 دلج( يمالسا تيبرت
)لوا

--هسردم١٣٩٣٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨۵٢۶١٠يرقاب ورسخ

 يسانشناور١٠٣٩٧١١٢١٧٢٨٠
يعامتجا

 يسانشناورباتك١٠٨۴٧يتستيرايتخا٢٠١۶
)٩ نژرو( يعامتجا

 /نوسليو/نوسنرآ
رماس / ترکا

 /اين يرافص ديجم
هداز نسح وتسرپ

.دوش هعلاطم ١٣ و ٩ ،٨ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨۴٩نارابسرا١٣٩۶٢٠١٧٩۶۴۶٠٠٨٣۴٨١۵٣

 يطابنتسا رامآباتك١٠٨۴۴يحيرشت و يتست يمازلا٢١١۶١۶يطابنتسا رامآ١١٣٩٧١١٢١٧٢٨١
 رظن ديدجت (هتفرشيپ

٢تساريو)هدش

 دمحم -عراز نيسح
 ديعس -فيص نسح
يبلاط

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧٩٧٨٩۶۴١۴٠۴٢١٧

 يارب قيقحت ياهشورباتك٩١١١يتست يمازلا٣٠٢۴قيقحت شور١٢٣٩٧١١٢١٧٢٨٢
 شياريو( يراتفر مولع
 و رظن ديدجت اب موس
)تاحالصا

 ،رتوارگ .يج كيردرف
ونازروف .يب نآ ، يرول

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١١ ،٧ ،۶ ،۴ ياھ لصف٢۶٣٩شزورف١٣٩۶٢٠١۵٩٧٨٩۶۴۵۴٧۵١٣٨يياضر ربكا

 يريگداي ياھ هيرظن١٣٣٩٧١١٢١٧٢٨٣
يدربراك

 : يريگداي ياھ هيرظنباتك٩١٣٠يتست يمازلا٢٠١۶
يتيبرت يزادنا مشچ

دوش هعلاطم ۶ و ٣ ،١ ياھ لصف٢۶٣٣نيديآ١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨۶٠٠۵٨٧١٣۶۴يياضر ربكاكناش چا ليد

 يسانشناور١۴٣٩٧١١٢١٧٢٨۴
هتفرشيپ تيصخش

 يسانشناور يشيامزآ١١٣١۵يتستيرايتخا٢٠١۶
هتفرشيپ تيصخش

 اضر و ناخرت يضترم
روپ لگ

--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨٩٧٨٩۶۴١۴٠۴٧۴٣

رد شزيگنا ياھ هيرظن١۵٣٩٧١١٢١٧٢٩٨
شرورپ و شزومآ

 شزيگنا يسانشناورباتك١٠٧٩٧يتست يمازلا٢٠١۶
شرورپ و شزومآ رد

--نيديآ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨۶٠٠۵٨٧١۵٣١يياضر ربکا

-يناور يبايزرا نونف١۶٣٩٧١١٢١٧٢٩٩
يتيبرت

 هزادنا ياهسايقمباتك٩١۴٣يتستيرايتخا١١٨١۶
 يسانشناور رد يريگ
 شياريو(يتخانشناور
)مود

 نسح، عراز نيسح
 ديجم،هداز هلادبع
ناردارب

.دوش هعلاطم ٢ و ١ياھ شخب۴٣٩ژييآ١٣٩٧٢٠١٨٩٧٨٩۶۴٩٧٠٣۵۴١

-يناور يبايزرا نونف٣٩٧١١٢١٧٢٩٩
يتيبرت

 رشن١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠١٠۶۵۶٣شنمايك اضر يلعفلو ما دراچيريشزومآ يبايشزراباتك٩٣٠١يتستيرايتخا
يھاگشناد

.دوش فذح ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢۴٩١

 شجنس ،يريگ هزادناباتك١٠٨۴٨يتست يمازلا٢٠١۶يريگ هزادنا و شجنس١٧٣٩٧١١٢١٧٣٠٠
 يشزومآ يبايشزرا و
) متفھ تساريو (

 و ٢٠ ،١٧ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،٣ ،١ ياھ لصف٢٧٣٨نارود١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨۶٠٠۶٢٠٨٧١٨فيس ربکا يلع
.دوش هعلاطم ٢١

 ياهشور و هيرظن١٨٣٩٧١١٢١٧٣٠١
شزومآ

 :شزومآ ياھ هيرظنباتك١١١٣١يتست يمازلا٢٠١۶
 ،اھدربھار ،وگلا
نونف ،اهشور

 و يباقوندرک لوسر
جاترد زربيرف

همالع هاگشناد١٣٩۶٢٠١٧٩٧٨٩۶۴٢١٧٢٣۵١
ييابطابط

--

عبتت و قيقحت( رانيمس١٩٣٩٧١١٢١٧٣٠٢
)يرظن

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

يتخانش يسانشناور٢٠٣٩٧١١٢١٧٣٠٣
)روحم شزومآ(

يتخانش يسانشناورباتك۶۶۶٩يتستيصصخت يلصا٢٠١۶
 شياريو( هظفاح
)متفھ

 لكيام- نيك كرام
كنزيآ

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢ژييآ١٣٩۶٢٠١٧٩٧٨٩۶۴٩٧٠۴٢١٠عراز نيسح

يتخانش يسانشناور٣٩٧١١٢١٧٣٠٣
)روحم شزومآ(

يتخانش يسانشناورباتك٩۶۴۶يتستيصصخت يلصا
 شياريو)ركفت و نابز(
متفھ

 لكيام،نيك كرام
كنيزيآ

 يدهم ، عراز نيسح
يدنسپرقاب

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩٢دنمجرا١٣٩٧٢٠١٨٩٧٨۶٠٠٢٠٠۴١۴٧

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠
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