
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيمالسا داصتقا-٢٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٢٧ - 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
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 حرش
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧

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

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠

داصتقا ياھ هيرظن دقن٣٣٩٧١١٢٢١١٧٨
يتنس

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

 ياھراتفر ليلحتباتك١٠٨٣۵يحيرشتيلصا٣٠٢۴درخ داصتقا۴٣٩٧١١٢٢١٢٠٣
 بوچراچ رد يداصتقا
يمالسا

--تمس١٣٩۴٢٠١۵يتزع يضترم

 يداصتقا دياقع۵٣٩٧١١٢٢١٢٠۴
ناملسم نيركفتم

 ياھ هشيدنا خيرات يشيامزآ۵۴۶۵يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
 ناركفتم يداصتقا
ناملسم

دوش فذح ٣ و ٢ ياھ شخب ۴ لصف زا .٢١٢٠رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرافغ يداھ -ينسحلاوبا رغصا

 داصتقا هرتسگباتك٩۶٠۵يحيرشتيلصا١٣٠٢۴يمالسا داصتقا۶٣٩٧١١٢٢١٢٠۵
يمالسا

 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢يناحبس نسح
تمس

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ شخب٢١١٧

 دركيور اب نالك داصتقاباتك٧۶۴٠يحيرشتيلصا٣٠٢۴نالك داصتقا٧٣٩٧١١٢٢١٢٠۶
يمالسا

 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩يزعمريم نسح
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

--

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩۶رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يدمصيجنس داصتقاهوزج١٠٨۴۵يحيرشتيلصا٣٠٢۴يجنسداصتقا٨٣٩٧١١٢٢١٢٠٧
 داصتقا هرتسگباتك٩۶٠۵يحيرشتيلصا٢٣٠٢۴يمالسا داصتقا٩٣٩٧١١٢٢١٢٠٨

يمالسا
 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢يناحبس نسح

تمس
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ شخب۴٩۴

 يرادكنابو لوپ١٠٣٩٧١١٢٢١٢٠٩
يمالسا

 يرادكنابباتك١٠٢٩۶يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
 ينابم: يمالسا
يلمع براجت يرظن

 نيسح و نايوسوم سابع ديس
يمسيم

 هدكشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 يكناب و يلوپ
مراهچ تساريو

 هعلاطم ١٩ و ١٧ ،١٣ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢٨٢٧
. دوش

هتفرشيپ يهقف ينابم يشيامزآ١٠٢٩٩يحيرشتيلصا٢٠١۶مالسا يداصتقا ماكحا١١٣٩٧١١٢٢١٢١٠
يمالسا داصتقا

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يسنوي يلع يرافغ يداھ

 داصتقا رب يا همدقمباتك١٠٨٣٧يتستيلصا٣٠٢۴ناريا داصتقا١٢٣٩٧١١٢٢١٢١١
ناريا

 هعلاطم ١٧و ٩ لصف ،٧لصف ياهتنا ات١ لصف٣٠٩۵عفار١٣٩۵٢٠١۶يركاش سابع
.دوش

 ملع يسانش شور١٣٣٩٧١١٢٢١٢١٢
داصتقا

داصتقا يسانش شورهوزج١٠٨٣۶يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
يمالسا

 دمحم ،نابرق روپ اضر دمحم
رف ناسحا نيسح

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

 مالسا يداصتقا ماظنباتك٩۶٠٧يحيرشتيرايتخا٢٠١۶مالسا يداصتقا ماظن١۴٣٩٧١١٢٢١٢١٣
لوصا ، فادھا ينابم،
قالخاو يدربھار

 هاگشھوژپ١٣٩١٢٠١٢يزعم ريم نيسح ديس
 گنھرف
 هشيدناو
يمالسا

.دوش هعلاطم ٢ و ١ياھ شخب۴٣٩

 يلام ياھرازبا١۵٣٩٧١١٢٢١٢١۴
يمالسا

 يلام ياھرازباباتك٩۶٠۶يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
) کوکص( يمالسا

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣نايوسوم سابع ديس
 گنھرف
 هشيدناو
يمالسا

 ياھ لصف ٢ شخب زا و لماک روطب ١ شخب .٢١١٨
دوش هعلاطم ٢ و ١

 عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩٧١١٢٢١٢١۵
روحم شزومآ)يرظن

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 داصتقا رب يا همدقمباتك١٠٨٣۴يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يلام داصتقا١٧٣٩٧١١٢٢١٢١۶
يلام ياھرزاب

 ، رگدراک ميھاربادليف درب زميج
اضريلع،يزبس دومحم
لصا يقيقد

 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴
 نامزاس
 تيريدم
يتعنص

٧ لصف يادتبا زا(٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨٢۶
ات ١١ لصف يادتبا زا(١١و ٩ ،٨ ،)١٨٠هحفص ات
.دوش هعلاطم)٣٢١ هحفص

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقاهوزج٩۵٠٣يتستيناربج٣٠٢۴يتامدقم درخ داصتقا١٨٣٩٧١١٢٢١٢١٧
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتستيناربج٣٠٢۴يتامدقم نالك داصتقا١٩٣٩٧١١٢٢١٢١٨
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ل اول 97-98
نيمسا




