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رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴٠ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٢٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۴٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٧٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش فذح ١۵ و ٩ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٢١رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٣٠١٨يمومع يسانشناور٩٣٩٧٢١٢١٨٧٠٩
 داهج١٣٨۴يدورگنل يعيطم نسحديس)عيانص( ناريا يداصتقا يايفارغجباتك١٠٣۶٧يتست٢٠١٢ناريا يداصتقا يايفارغج١٠٣٩٧٢١٢١٨٧١٠

 يھاگشناد
دهشم

--

 داصتقا دربراك و هيرظن يداصتقا ليلحتباتك۶۴۵٣يتست۴٠٢۴درخ داصتقا١١٣٩٧٢١٢١٨٧١١
)١ دلج(درخ

 .رآ .نوا - سيروم زلراچ .سا
سپيليف

--نارهت هاگشناد١٣٩٠يناجيمك ربكا

--رون مايپ١٣٩٢يوقت يدهمنالك داصتقا - ٢ داصتقا ملع لوصا يشيامزآ۵١۴١يتست۴٠٢۴نالك داصتقا١٢٣٩٧٢١٢١٨٧١٢
 و يتست١٣٠٢۴ تيريدم رد نآ دربراك و تايضاير١٣٣٩٧٢١٢١٨٧١٣

يحيرشت
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵ين١٣٩۶يمظاكروپ نيسح دمحم١دلج نآ ياھدربراك و يمومع تايضايرباتك۶٧٢١

 و يتست٢٣٠٢۴ تيريدم رد نآ دربراك و تايضاير١۴٣٩٧٢١٢١٨٧١۴
يحيرشت

.دوش هعلاطم ۶ لصف۶۶٢ين١٣٩۶يمظاكروپ نيسح دمحم١دلج نآ ياھدربراك و يمومع تايضايرباتك۶٧٢١

 و يتست٢ تيريدم رد نآ دربراك و تايضاير٣٩٧٢١٢١٨٧١۴
يحيرشت

.دوش هعلاطم ٧ لصف۶۶۶ين١٣٩۶يمظاك روپ نيسح دمحم٢ دلج نآ ياھدربراك و يمومع تابضايرباتك۶٧٢٢

 و١۴ ،١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۵٧٧ملع رون١٣٨۴يروس يلعيرامآ جاتنتسا لامتحا ،رامآباتك۶١٨۴يتست۴٠٣٢تيريدم رد نآ دربراك و رامآ١۵٣٩٧٢١٢١٨٧١۵
 فذح ٢۶٧ ات ٢٢۶ هحفص زا ٩ لصف .دوش هعلاطم ١۵
 لصف .دوش فذح ٢٨۴ ات ٢٧١ هحفص زا ١٠ لصف .دوش
.دوش فذح ٣٢٧ ات ٣١۵ هحفص زا ١٢

--رون مايپ١٣٩١يديعس تباث نالسرايساسا قوقحهمانسرد۴٨۴٠يتست٢٠١٢ يساسا قوقح١۶٣٩٧٢١٢١٨٧١۶
و يملع عمجم١٣٩۴يديهش يدهمديس) تادهعت( ٣ يندم قوقحباتك١٠٣۶٨يتست١١۶١۶يندم تاررقم و قوقح١٧٣٩٧٢١٢١٨٧١٧

دجم يگنھرف
--

 ،يراجت تالماعم ،تايلك :تراجت قوقحباتك٧۴٠٠يتست٢١١٢١۶تراجت قوقح١٨٣٩٧٢١٢١٨٧١٨
-تيلاعف يھدتامزاس و راجت

--تمس١٣٩٢ينيكسا اعيبر

 و يتست١٣٠١٨ يرادباسح لوصا١٩٣٩٧٢١٢١٨٧١٩
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣هداز عيفش يلع -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢

 و يتست٢٣٠١٨ يرادباسح لوصا٢٠٣٩٧٢١٢١٨٧٢٠
يحيرشت

.دوش فذح ۶ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۵رون مايپ١٣٩٢هناگي ساسح يحي٢ يرادباسح لوصايعطق۵۶۵٠

 يلام يشم طخ و يمومع هيلام٢١٣٩٧٢١٢١٨٧٢١
اھ تلود

--رون مايپ١٣٩۶نايوژپ ديشمجاهتلود يشم طخ نييعت و يمومع هيلام يشيامزآ۵٢٣٩يتست٣٠١٨

 داصتقا رد يتلود يزير هجدوب و هجدوبباتك١٠٧٢١يتست٣٠١٨٠يتلود هجدوب لرتنك ميظنت درگارف٢٢٣٩٧٢١٢١٨٧٢٢
ناريا

يلاع هسسوم١٣٧٨نايسابرک ربکا
ناريا يرادکناب

--

.دوش فذح ٧ و ۵ ياھ لصف١١١٨رون مايپ١٣٩۶يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٨تيريدم و نامزاس ينابم٢٣٣٩٧٢١٢١٨٧٢٣
--رون مايپ١٣٩٢يدزي دازام برعدمحم١ يتعنص يرادباسح يشيامزآ۴٨٩۴يحيرشت١٣٠١٨ يتعنص يرادباسح٢۴٣٩٧٢١٢١٨٧٢۴
--رون مايپ١٣٩١رويرف نيرسن - يبرع دومحم٢ يتعنص يرادباسحهمانسرد۵۵٨۴يحيرشت٢٣٠١٨ يتعنص يرادباسح٢۵٣٩٧٢١٢١٨٧٢۵
 مرخ يدهم، مدقم ميركلادبع١يسرباسح يشيامزآ١٠٠٢۵يتست١٣٠١٨٠ يسرباسح٢۶٣٩٧٢١٢١٨٧٢۶

ارآ ركشل اليهس ، يدابآ
--رون مايپ١٣٩۵

 و تيريدم ياھ هتشر رد رتويپماك دربراكهمانسرد۵١۴۵يتست٢١١۶٣٢تيريدم رد رتويپماك دربراك و ينابم٢٧٣٩٧٢١٢١٨٧٢٧
يرادباسح

 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكا
يرذآ

--رون مايپ١٣٩٢

 راشتنا رھ١٣٩١دوجوم همجرت رھICDLباتك٨١٧۶يتستتيريدم رد رتويپماك دربراك و ينابم٣٩٧٢١٢١٨٧٢٧
دوجوم

) لا يد يس يآ ( هعومجم زا مشش نامدوپ١٣٧١
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
رد دربراك يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك۵٨٨۵يتست٣٠١٨يسانش ذخام و قيقحت ياهشور٢٨٣٩٧٢١٢١٨٧٢٨

قا لئاسم هنيمز
 زكرم١٣٩١يتزع يضترم

 ياهشھوژپ
 رون و داصتقا
ملع

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١

 و يتست١٣٠١٨ يلام تيريدم٢٩٣٩٧٢١٢١٨٧٢٩
يحيرشت

دوش فذح ١١ و٩ ياھ لصف٢٩٣٩رون مايپ١٣٩٢يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶

 و يتست٢١١۶١۶ يلام تيريدم٣٠٣٩٧٢١٢١٨٧٣٠
يحيرشت

.دوش فذح رخآ لصف هس۵٧٠رون مايپ١٣٩٠يوقت يدهم٢ يلام تيريدم يشيامزآ۵٠٠۵

 و يتست١٣٠١٨٠ يتايلمع شھوژپ٣١٣٩٧٢١٢١٨٧٣١
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩۶رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩

 و يتست٢٣٠١٨٠ يتايلمع شھوژپ٣٢٣٩٧٢١٢١٨٧٣٢
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣رذآ لداع٢ تايلمع رد قيقحت يشيامزآ٨١۶۵

--رشن نابرهم١٣٩۵يدنوخآ دمحايدربراک درکيور اب يتايلام يرادباسحباتك١٠٧٢٠يتست١١۶١۶يتايلام يرادباسح٣٣٣٩٧٢١٢١٨٧٣٣
 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.١٣٧۵رون مايپ١٣٩١دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠١٨ينامزاس راتفر تيريدم٣۴٣٩٧٢١٢١٨٧٣۴

 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٣٠١٨٠يناسنا عبانم تيريدم٣۵٣٩٧٢١٢١٨٧٣۵
يلاع هسسوم١٣٨٩يرافغ يدهم ـ ينمهب دومحميرادکناب لوصاباتك١٠۴۴٢يتست٣٠١٨يرادكناب لوصا٣۶٣٩٧٢١٢١٨٧٣۶

ناريا يرادکناب
--

 و يتست١٣٠١٨ يلخاد يرادكناب٣٧٣٩٧٢١٢١٨٧٣٧
يحيرشت

يلاع هسسوم١٣٩٠ينمهب دومحم ـ دنمهب دمحم)يلوپ عبانم زيهجت( ١ يلخاد يرادکنابباتك١٠۴۴۴
ناريا يرادکناب

--

 و يتيادھ رغصا يلعديس٢ يلخاد يکناب تايلمعباتك١٠٧١۵يتست٢٣٠١٨٠ يلخاد يرادكناب٣٨٣٩٧٢١٢١٨٧٣٨
ناراکمھ

يلاع هسسوم١٣٩١
ناريا يرادکناب

--

--همرت١٣٩۵يناھارف ينامز يبتجم)لوا دلج( يجراخ يرادکنابباتك١٠٧١٧يتست١٢٠١٢٠ يجراخ يرادكناب٣٩٣٩٧٢١٢١٨٧٣٩
--همرت١٣٩۵يناھارف ينامز يبتجم)مود دلج( يجراخ يرادكنابباتك١٠٧٢٢يتست٢٣٠١٨٠ يجراخ يرادكناب۴٠٣٩٧٢١٢١٨٧۴٠
 هحفص ات )اهکناب يمومع عمجم( ١٣١ هحفص زا ۵ لصف١٩۶٣رون مايپ١٣٩٣يركشل دمحميرادكناب و زرا و لوپ يشيامزآ٨٩٢٢يتست٢٠١٢كناب و لوپ۴١٣٩٧٢١٢١٨٧۴١

 و ١٠ ياھ لصف و )ابر نودب يکناب تايلمع رس ات( ١۴٠
.دوش فذح ١٢

و يناخناهج يلعنيكشيم سا.كيردرفيرادكناب زراو لوپباتك٧٣۴٢يتست٢٠١٢٠لوپ ياھ هيرظن۴٢٣٩٧٢١٢١٨٧۴٢
نايئاسراپ يلع

.دوش فذح ١٠ و ٩ ،٨ ،۶ ياھ لصف١١۵۴تمس١٣٩٢

يلاع هسسوم١٣٩١يديشر يدهم١ للملا نيب يرادکنابباتك١٠٧١٩يتست٣٠١٨٠يللملا نيب يلام روما۴٣٣٩٧٢١٢١٨٧۴٣
ناريا يرادکناب

--

 نيب يلام و يلوپ ياهنامزاس۴۴٣٩٧٢١٢١٨٧۴۴
يللملا

 هدکشھوژپ١٣٨٧يوقت يدهمللملا نيب يلام و يلوپ ياھداهنباتك١٠٧٢٣يتست٢٠١٢٠
يداصتقا روما

--

--رون مايپ١٣٩٠يملعم ناگژم -يدھاز دمحميداصتقا ياهحرط يبايزرا يشيامزآ۵۵١٩يتست٢٠١٢٠يداصتقا ياهحرط يبايزرا۴۵٣٩٧٢١٢١٨٧۴۵
 لامج و يدنقلد لضفلاوباديساھ کناب رد يلخاد يسرباسحباتك١٠٧١٨يتست٢٠١٢٠اهكناب يلخاد يسرباسح۴۶٣٩٧٢١٢١٨٧۴۶

نايناغماد
--شناد ياميس١٣٨٩

--رون مايپ١٣٩٣يمرهج يوسوم هناگييزير همانرب و يداصتقا هعسوت يشيامزآ۵۴٠٩يتست٣٠١٨يزير همانرب و يداصتقا هعسوت۴٧٣٩٧٢١٢١٨٧۴٧
--رون مايپ١٣٩۵يناگياش اتيب رتکد يروآدرگ١ يرادکناب يصصخت نابزهوزج١٠۴۴٣يتست١٢٠١٢ يرادكناب يصصخت نابز۴٨٣٩٧٢١٢١٨٧۴٨
--رون مايپ١٣٩۶يناگياش اتيب يروآدرگ٢ يرادکناب يصصخت نابزهوزج١٠٧۶۵يتست٢٢٠١٢٠ يرادكناب يصصخت نابز۴٩٣٩٧٢١٢١٨٧۴٩
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۵٠٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۵١٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۵٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) 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 هشيدنا۵٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۵۴٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩۵١ : دورو مرت تيريدم_١٨ : يشزومآ هورگ
٣٩۵١ : نوناق لامعا مرتيكناب روما تيريدم_٨٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴٠ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۵۵٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۵۶٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف۵٧٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۵٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۵٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۶٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۶١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۶٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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