
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيداصتقا مولع-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٠٨ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧

)دحاو
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠

 اب تالداعم  كت ، لوادلج: يجنسداصتقاباتك٧٢٩٧يحيرشت و يتستيناربج۴٠٢۴يجنسداصتقا٣٣٩٧١١٢٢١٠٩٧
)مود شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

 اب تالداعم  كت،لوا دلج:يجنسداصتقاباتك٧٢٩٨يحيرشت و يتستيناربجيجنسداصتقا٣٩٧١١٢٢١٠٩٧
)لوا شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقا يشيامزآ١١٣١١يتستيناربج٢٣٠١٨ هنايمدرخداصتقا۴٣٩٧١١٢٢١١٢٣
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتستيناربج٢٣٠١٨ هنايم نالكداصتقا۵٣٩٧١١٢٢١١٢۴
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧اسر١٣٨٨٢٠٠٩نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ)يضاير برقت( درخداصتقا يروئتباتك٧۶۴٢يتستيرابجا۴٠٣٢درخداصتقا۶٣٩٧١١٢٢١١٢۶
 ات ٣٠۶ هحفصزا( هبناج دنچ لارگتنا ٨ لصف١٧۵۶ين١٣٩۶٢٠١۵يمظاك روپ نيسح دمحم٢ دلج نآ ياھدربراك و يمومع تابضايرباتك۶٧٢٢يتستدشرا يناربج٣٠٢۴داصتقا يارب تايضاير٧٣٩٧١١٢٢١١٢٧

هحفص زا( اھ يرس ٩ لصف و )٣۶۶ هحفص رخآ
.دوش فذح )۴٣٢ هحفص رخآ ات ٣۶٧

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩۶رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يدمصيجنس داصتقاهوزج١٠٨۴۵يتستيرابجا٣٠٢۴)دشرا(يجنسداصتقا٨٣٩٧١١٢٢١١٢٨
 قيقحت شور٩٣٩٧١١٢٢١١٢٩

 مرن ياھ هتسبدربراك
يرازفا

 ات ۵۶ هحفص زا ،٢٩ هحفص ات ١ هحفص زا١٧۵٧ناژوف١٣٩٣٢٠١٢يكاخ اضرمالغيسيون همان ناياپ دركيور اب قيقحت شورباتك٩٠۶۵يتستدشرا يناربج٣٠٢۴
 زا ، ٨١ هحفص ات ٧٣ هحفص زا ،۵٩ هحفص
 ات ٣٠٣ هحفص زا ، ٢١٩ هحفص ات ٢٠۵ هحفص
 هحفص ات ٨١ هحفص زا.دوش فذح باتک رخآ

 يارب ٢٣۵ هحفص ات ٢١٩ هحفص زا و ٩٧
 نومزآ رد و دشاب يم وجشناد دازآ هعلاطم
.ديآ يمن مرت ناياپ

 يباختنا تاعوضوم١٠٣٩٧١١٢٢١١٣٠
يمالساداصتقارد

 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢يناحبس نسحيمالسا داصتقا هرتسگباتك٩۶٠۵يحيرشتيرابجا٣٠٢۴
تمس

. دوش فذح ٧ و ٣ ،٢ ياهشخب٢٨٣٠

 ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٣ين١٣٩٢٢٠١٣يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك۶٧١۵يتستيرابجا۴٠٢۴نالكداصتقا١١٣٩٧١١٢٢١١٣١
.دوش هعلاطم ٢۴ و ٢٣ ،٢٠ ،١٩ ،١٧

٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶ين١٣٩٢٢٠١٣)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجويللم تورث ات رقف زا هعسوت داصتقاباتك٧٨٩۶يتستيرايتخا٣٠٢۴هعسوتداصتقا١٢٣٩٧١١٢٢١١٣۵
.دوش هعلاطم

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠ينابايب ريگناهجيلوپ داصتقا يشيامزآ۵۴۵٧يتستيرايتخا٣٠٢۴يلوپداصتقا١٣٣٩٧١١٢٢١١٣٧
.دوش فذح ١٣ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٠ين١٣٩٢٢٠١٣بابرا اضر ديمحام وي_ نمرپ رجاريعيبط عبانم و تسيز طيحم داصتقاباتك۶٧١۴يتستيرايتخا٣٠٢۴تسيزطيحمداصتقا١۴٣٩٧١١٢٢١١٣٨
--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يشاك دادادخ داھرفيتعنص داصتقاهوزج٧١٨٣يتستيرايتخا٣٠٢۴يتعنصداصتقا١۵٣٩٧١١٢٢١١٣٩
 يژرنا عبانم يارب نآ دربراك و رازاب هيرظنباتك٧۵٣٠يتستيرايتخا٣٠٢۴عبانمداصتقا١۶٣٩٧١١٢٢١١۴٠

ريذپ ناياپ
--تمس١٣٩۴٢٠١۵نايدمحا ديجم

 يهقف ينابم١٧٣٩٧١١٢٢١١۴١
مالساداصتقا

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يسنوي يلع يرافغ يداھيمالسا داصتقا هتفرشيپ يهقف ينابم يشيامزآ١٠٢٩٩يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴

 يرادكناب رانيمس١٨٣٩٧١١٢٢١١۶۶
 شزومآ (يمالسا
) روحم

 اب نآ هسياقم و يمالسا يرادكناب و لوپباتك٧۶۶٧يحيرشتيلصا٣٠٢۴
يراد هيامرس ماظن

--نارگناوت١٣٨۵٢٠٠۶نايچنوتوت جريا

 شزومآ (ناريا داصتقا١٩٣٩٧١١٢٢١١۶٧
) روحم

 هعلاطم ١٧و ٩ لصف ،٧لصف ياهتنا ات١ لصف٣٠٩۵عفار١٣٩۵٢٠١۶يركاش سابعناريا داصتقا رب يا همدقمباتك١٠٨٣٧يتستيلصا٣٠٢۴
.دوش

شزومآ (قوقح داصتقا٢٠٣٩٧١١٢٢١١۶٨
) روحم

 و رگداد هللادينلوي سمات و رتوك تربارداصتقا و قوقحباتك٧۵٩٢يتستيلصا٣٠٢۴
هوازھدماح

 هدكشھوژپ١٣٩١٢٠١٢
 داصتقا
 تيبرت هاگشناد
نادمھ سرددم
ملع رون -

.دوش هعلاطم ١١ و ٨ ،۶ ،۴ ياھ لصف١١٠۴

 شزومآ (اهيزاب هيرظن٢١٣٩٧١١٢٢١١۶٩
) روحم

--نادمھ ملع رون١٣٩١٢٠١٢يروس يلعيداصتقا ياھدربراك و اهيزاب هيرظنباتك٧٨٢٢يتستيلصا٣٠٢۴

 تاعوضوم رانيمس٢٢٣٩٧١١٢٢١١٧٠
 داصتقا رد يباختنا
 شزومآ (يمالسا
) روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٢۴
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيداصتقا مولع-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٠٨ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 عبتتو قيقحت( رانيمس٢٣٣٩٧١١٢٢١١٧٩

روحم شزومآ)يرظن
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

للملا نيب تراجت٢۴٣٩٧١١٢٢١١٩٠
)روحم شزومآ(

 روميت، يوقت يدهموفلودناگ ولراكناجللملا نيب داصتقاباتك٧۶٣٩يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
يدمحم

 هدكشھوژپ١٣٨٠٢٠٠١
يداصتقا روما

 زا( ۴ ،)١٣٢ ات ٩٧ هحفص زا( ٣ ياھ لصف٢١٩٩
٢١٣ ات ٢٠٩ هحفص زا( ۵ ،)١٨٩ ات ١٧١ هحفص
 ات ٢٨١ هحفص زا و ٢۵٧ ات ٢۴١ هحفص زا و

٨ ،)۴٧٧ هحفص ات ٣٢۵ هحفص زا( ٧ ،۶ ،)٣٠١
.دوش فذح باتك رخآ ات ۵٠١ هحفص زا ٩ و

 يرادكناب و لوپ٢۵٣٩٧١١٢٢١١٩٢
 شزومآ (يكينورتكلا
)روحم

 ،يناطلس اليهس ،ينسح دونرفيكينورتكلا يرادكناب تيريدمباتك٧٧٩٧يحيرشتيرابجا٢٠١۶
هيبارض هتشرف

دوش فذح ۶و ٣ ياهشخب٣٠٩۶نازبس نارهت١٣٩٢٢٠٠٨

.دوش هعلاطم ۶٧ هحفص رخآ ات باتك ادتبازا۴٠٩رون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧يشاكدادادخ داھرفيصصخت نابزهوزج٧٢٢٠يتستدشرا يناربج٣٠٢۴يصصخت نابز٢۶٣٩٧١١٢٢۵٠١٢
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