
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتلوحت تيريدم-يتلود تيريدم-۵١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:۵١ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
سرد مانسرد

 عون
نومزآ

 هرامش
عبنم

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩۶٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٨تيريدمو نامزاس ينابم٢٣٩٧١١٢١٨٠٢۶
 يلع -يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨تيريدمرد قيقحت شور٣٣٩٧١١٢١٨٠٢٩

يحلاص
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياھ يروئت۴٣٩٧١١٢١٨١٨۵
يحيرشت

 يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١
 ،يناولا
 نسح
درف يياناد

.دشاب يم فذح١٧ و ١۶ ،١۵ ،١٠ ياھ لصفرافص١٣٩۶٢٠١۵

 و يتست٢٠١۶يراذگ يشمطخدنيآرف۵٣٩٧١١٢١٨١٨۶
يحيرشت

 فذح ١١ و ١٠ ،۶ ياھ لصف و ٢ و ١ تسويپ لوا لصف زارافص١٣٩۵٢٠١۶درف شناد هلا مرکيمومع يراذگ يشم طخ دنيآرفباتك١٠٩۴١
.دوش

 شرگن( يناهج و يتيلمارف تيريدمباتك٧۵٠۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن۶٣٩٧١١٢١٨١٨٧
)يقبيطت

.دوش فذح ١۵ و ١٢ ،١٠ ياھ لصفتمس١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز تاداسلا سمش

يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٧٣٩٧١١٢١٨١٨٨
 يلع -
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۶٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش فذح ١٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٢ ياھ لصف

 و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩٧١١٢١٨١٨٩
يحيرشت

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس٩٣٩٧١١٢١٨١٩٠
هتفرشيپ

 هتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يتست٢٠١۶
)هدش رظن ديدجت-مود تساريو(

.دوش فذح ٨ و ۵ ،٣ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يتارف نسح - كلرس يلع دمحم

 و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩٧١١٢١٨١٩١
يحيرشت

.دوش فذح ٨ و ٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت١١٣٩٧١١٢١٨١٩٢
 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشتهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩٧١١٢١٨١٩٢

مود شياريو
شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هداز بجر يلع ،رذآ لداع

 ربكا يلعديس -يريصن زيورپيرامآ ليلحت يشيامزآ۵۶٢۵يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٢٣٩٧١١٢١٨١٩٣
يحلاص يلع -يدمحا

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 يتلود تيريدم لئاسم يسررب١٣٣٩٧١١٢١٨١٩٧
ناريا

 و يتست٢٠١۶
يحيرشت

.دوش فذح ٨ و ۶ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۶٢٠١٢درف يياناد نسحناريارد يتلود تيريدم ياهشلاچباتك٧۶٢٠

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ياھ لصفتمس١٣٩۵٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست٣٠٢۴تيريدمرد نآدربراكورامآ١۴٣٩٧١١٢١٨٢٠١
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۶٢٠١٣ينموم روصنم ،رذآ لداع)لوا دلج(تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتستتيريدمرد نآدربراكورامآ٣٩٧١١٢١٨٢٠١

 تيريدم(يفيك و يمك قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ (قيقحت شور١۵٣٩٧١١٢١٨٣٠٩
 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان كم.يا ديويد
 قداصدمحم
نايدنمزآ

.دوش فذح ٢١ و ٢٠ ،١٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفيقارشا-رافص١٣٩۵٢٠١١

 رد وجشناد طسوت هژورپ ماجنا١۶٣٩٧١١٢١٨٣١٠
)روحم شزومآ (هطوبرم شيارگ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٧٣٩٧١١٢١٨٣۶٩
 و يتست٢٠١۶ينامزاسراتفر رد قيقحت ياهشور١٨٣٩٧١١٢١٨٣٨٠

يحيرشت
 ياهشھوژپ يارب ييانبم يسانش راديدپهوزج٧١٩٣

يناسنا مولع
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم

 و يتستينامزاسراتفر رد قيقحت ياهشور٣٩٧١١٢١٨٣٨٠
يحيرشت

 تيريدم يفيك شھوژپ يسانش شورباتك٧٧٣۴
عماج يدركيور

يقارشا رافص١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع ،يناولا ،درف يياناد

 و يتستينامزاسراتفر رد قيقحت ياهشور٣٩٧١١٢١٨٣٨٠
يحيرشت

 هيامن هلجم١٣٨١٢٠٠٢يعيدب ميعناوتحم ليلحت شورهوزج٨۶٩٧
شھوژپ

 )۵٣ ات ۴٢ هحفص( ۴ و ٣ ياھ هرامش..ليلحت شور
دوش هعلاطم

 و يتست٢٠١۶نامزاس لوحت دنيآرف و هيرظن١٩٣٩٧١١٢١٨٣٨١
يحيرشت

 دركيور اب( )نامزاس(يرادا لوحت تيريدمباتك١٠١٨۵
)ناريا يرادا ماظن هب يشھوژپ

 تاراشتنا١٣٩٢٢٠١٣يدمحا دوعسم
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هرھاط ،ينارهت شخبرمث ونابرهشيصصخت نابزهوزج١٠۶٢٧يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٠٣٩٧١١٢١٨٣٨٢
يضيف

.دوش فذح ۶و ۴ياھ لصفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

 و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح٢١٣٩٧١١٢١٨۵٧٣
يحيرشت

 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴نارگيد و تزع روپ رغصا يلعکينورتکلا يرادروشک ،ناريا تيريدمباتك١٠١٨٧
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،۵ ،١ ياھ لصف
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتلوحت تيريدم-يتلود تيريدم-۵١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:۵١ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
سرد مانسرد

 عون
نومزآ

 هرامش
عبنم

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 و يتست)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح٣٩٧١١٢١٨۵٧٣
يحيرشت

 يدهم ،نارهط هدازرامعم اضرمالغکينورتکلا تلودباتك١٠١٨٩
ينيبم دمحم ،يهيقف

 ياھ هشيدنا١٣٩١٢٠١٢
رابرھوگ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 و يتست٢٠١۶ينامزاس تاطابترادنيآرفواھ هيرظن٢٣٣٩٧١١٢٣۴٠١۶

يحيرشت
 نامزاس١٣٧٧١٩٩٨يدابق رذآرليم نيرتاك)اھدنيارف و اھ دركيور (ينامزاس تاطابتراباتك٧۶٣١

 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح ٧ لصف

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يراتفر لئاسمردرانيمس٢۴٣٩٧١١٢٣۴٠١٧
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