
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت تايهلا-٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتنافرع و نايدا-٢٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:٠۶ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
.دوش هعلاطم ١٧٩ هحفص ات ١ هحفص زاريبكريما١٣٩٢بوك نيرز نيسحلادبعهيفوص ثاريم شزراباتك۶۶١۶يتست١٢٠١٢ فوصت خيرات٢٣٩٧١١٢٢٠١۴٧
 و يملع١٣٩٢تمكح رغصا يلعسان رياب ناجنايدا عماج خيراتباتك۶٩١۶يتست١٢٠١٢دنھ نايدا٣٣٩٧١١٢٢٠١۶٠

يگنھرف
 يادتبا ات ١٢۵ هحفص )دنھ بھاذم( مود شخب يادتبا زا
 زا و ١٧۶ هحفص )هيلوا لحارم رد مزيدوب( مجنپ لصف
ات ٢۵١ هحفص )ريخا نورق رد مزييودنھ( متفھ لصف يادتبا
 هعلاطم ٣١٧ هحفص )رود رواخ نايدا( موس شخب يادتبا

.دوش
 ياھ هقرف:)١(يمالسا  قرف  خيراتباتك٧٣۵۵يتست١٢٠١٢ يمالسا قرف خيرات۴٣٩٧١١٢٢٠١۶٢

 يمالك بتكم،لازتعا بتكم،نيتسخن
جراوخ ،تنس لھا

 )تنس لھا يمالك بتكم( ٣ شخب يادتبا ات باتك لوا زاتمس١٣٩١يرباص نيسح
.دوش هعلاطم

٧ و ۶ ،٣ ،٢ ،١لوصف يتشترز شيک و تشترز :مکي درگرفتمس١٣٩۴ناراکمھ وروپ ادزم نوياتکناتساب ناريا رد بھاذم و نايداباتك١٠٧٠۵يتست١٢٠١٢ مالسازا شيپ ناريا نايدا۵٣٩٧١١٢٢٠١۶٨
.دوش هعلاطم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 يلع ديس و يشابھد يدهم١ فوصت خيراتباتك٩٠٩٧يتست٢٠١۶متفھ نرق ات زاغآ زا فوصت خيرات٧٣٩٧١١٢٢٠۶۶۶

درف يرقاب ريم رغصا
تمس١٣٩٢

 هسسوم١٣٩۴يرايتخب زيزع دمحمسلاپ لينادنيد باب رد هيرظن تفھباتك٩٨٨٧يتست٢٠١۶ميدق و ييادتبا نايدا٨٣٩٧١١٢٢٠۶۶٧
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
ينيمخ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،٣ ،١ ياھ لصفريبكريما١٣٩٠يرداق روميترنيز زلراچ ترباريرگ يتشترز بورغ و عولطباتك٩٩٣٨يتست٢٠١۶مالسا زا شيپ ناريا نايدا٩٣٩٧١١٢٢٠۶۶٨
 سدقم نوتم يدنس و ينتم يسرربباتك١١٠۶٨يتست٢٠١۶دوهي خيرات١٠٣٩٧١١٢٢٠۶۶٩

يحيسم -يدوهي
.دوش هعلاطم ۴و ٣ ،١ ياھ شخب و همدقمتمس١٣٩٧يناتسدرا يناميلس ميحرلا دبع

 لضفلاوبا -سمش داوج دمحمدنھ نايداباتك١١٠۵۴يتست٢٠١۶ييادوب و دنھ نايدا١١٣٩٧١١٢٢٠۶٧٠
... و يلدع اضر دمحم -يدومحم

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ شخبتمس١٣٩۶

 نابز هب ينافرع و ينيد نوتم١٢٣٩٧١١٢٢٠۶٧١
١ يجراخ

١ يجراخ نابز هب ينافرع و ينيد نوتمهوزج٩١٢٣يتست٢٠١۶
)٩٧ لاس تساريو(

رون مايپ١٣٩٧يلالج اضريلع

 ،يبرع نتم( :لماش ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهمانراك١٣٨۵يبرع نبامكحلا صوصفباتك٩١١٨يتست٢٠١۶يبرع نابز هب ينافرع نوتم١٣٣٩٧١١٢٢٠۶٧٢
.دوش هعلاطم )اھدمآ رد ،حورش ،يسراف همجرت

رون مايپ١٣٩۴يلالج اضريلع)يمالسا نوتم(يجراخ نابزهوزج٩۵۵١يتست٢٠١۶)يمالسا نوتم(يجراخ نابز١۴٣٩٧١١٢٢٠۶٧٣
 رصع ات متفھ نرق زا فوصت خيرات١۵٣٩٧١١٢٢٠۶٧۴

رضاح
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ۶ لصف زاريبكريما١٣٨٩بوك نيرز نيسحلادبعناريا فوصت رد وجتسج هلابندباتك۶۶١٩يتست٢٠١۶

 رصع ات متفھ نرق زا فوصت خيرات٣٩٧١١٢٢٠۶٧۴
رضاح

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ١٢ لصف زاريبک ريما١٣٨۶بوک نيرز نيسحلا دبعناريا فوصت رد وجتسجباتك٩٠٩٨يتست

.دوش هعلاطم ١۴۴٩ تيب ناياپ ات باتک يادتبا زاتاعالطا١٣٨٧ينامز ميرك)موس دلج(يونعم يونثم عماج حرشباتك٩٢٨۶يتست٢٠١۶يسراف بدا و نافرع١۶٣٩٧١١٢٢٠۶٧۵
 نابز هب ينافرع و ينيد نوتم١٧٣٩٧١١٢٢٠۶٧۶

٢ يجراخ
رون مايپ١٣٩٣يلالج اضريلع٢ يجراخ نابز هب ينافرع و ينيد نوتمهوزج٩٣١٨يتست٢٠١۶

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنازرف١٣٨٠مالك رھاوج ديرفنال-وي گنافنيچ يفسلف خيراتباتك٩٢٨٧يتست٢٠١۶رود رواخ نايدا١٨٣٩٧١١٢٢٠۶٧٧
.دوش هعلاطم ١٧ و ١۶ ،١۵ ،١۴

 و يملع١٣٩٣نايليئاکيم سو هطاطنوارب نيلاکيحيسم ناميا و هفسلفباتك٩۵۵٢يتست٢٠١۶تيحيسم خيرات١٩٣٩٧١١٢٢٠۶٧٨
يگنھرف

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 هدس رد يمالسا ياھ هقرف و اھ بتكمباتك٩٢٨٩يتست٢٠١۶يقيبطت مالك ملع٢٠٣٩٧١١٢٢٠۶٧٩
هنايم ياھ

 داينب١٣٩٣يمساق داوجگنولام درفليو
 ياهشھوژپ
 يمالسا
 سدق ناتسآ
يوضر

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس٢١٣٩٧١١٢٢٠۶٨٠
 شزومآ(مالسا رد تالداجم خيرات٢٢٣٩٧١١٢٢٠۶٨١

)روحم
 ياھ هقرف شياديپ و عيشت هاگتساخباتك٩٨٩٠يتست٢٠١۶

ناماما رصع رد هعيش
 هاگشھوژپ١٣٩٠يروناقآ يلع

 گنھرف و مولع
يمالسا
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ل اول 97-98
نيمسا




