
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتكينورتكلا تراجت و داصتقا-٢۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:١٧ - 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

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يمرهج يوسوم هناگيتاعالطا داصتقاهوزج١٠٨٣٨يتستيرايتخا٢٠١۶تاعالطااداصتقا٣٣٩٧١١٢٢١٢٢٧
 درخداصتقا يروئتباتك٧۶۴٢يتستيرابجا۴٠٣٢هتفرشيپ درخ داصتقا۴٣٩٧١١٢٢١٢٢٨

)يضاير برقت(
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧اسر١٣٨٨٢٠٠٩نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ

 ياهتسايس و يروئتباتك۶٧١۵يتستيرابجا۴٠٣٢هتفرشيپ نالك داصتقا۵٣٩٧١١٢٢١٢٢٩
نالك داصتقا

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

 اب يكينورتكلا تراجتباتك۶۶۵۶يتستيرابجا١٣٠٢۴ يكينورتكلا تراجت۶٣٩٧١١٢٢١٢٣٠
 تراجت رب يدركيور
 تساريو( يعامتجا
)مود

 نيمار -نايحتف دمحم
روپانالوم

.دوش فذح ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف٢١٧۶رگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵

 - يوقت يدهموفلادناگولراك ناجللملا نيب تراجتباتك٩٨۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶للملا نيب تراجت٧٣٩٧١١٢٢١٢٣١
نايدمحمروميت

 هدكشھوژپ١٣٨٠٢٠٠١
يداصتقا روما

.دوش هعلاطم ۶ و ۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٨۶٨

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩۶رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يدمصيجنس داصتقاهوزج١٠٨۴۵يتستيرايتخا٢٠١۶يجنس داصتقا٨٣٩٧١١٢٢١٢٣٢
 يحارط و ليلحتباتك۶۶۶١يتستيناربج٣٠٢۴رازفا مرن يسدنهم٩٣٩٧١١٢٢١٢٣۴

 ياھ متسيس
 رد يايند رد يتاعالطا
رييغت لاح

 -رگنيز تس ويلبد ناج
-نوسكج يب تربار
درب يد نويتسا

 -روپانالوم حالف نسح
لاب نيرز -شخبدزيا م

.دوش فذح ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف٢١٧۶رگن يتآ١٣٩۵٢٠١۶

 تراجت و بسكباتك١٠٢٩٨يتستيرابجا٢٣٠٢۴ يكينورتكلا تراجت١٠٣٩٧١١٢٢١٢٣۵
 يدركيور يكينورتكلا
يتيريدم

 دادادخ ديمح ديس
 رايرهش و ينيسح
 ريم نيسح و يزيزع
ينيسح

 لماش سورد لصفرس اب طبترم تالاقم و باتک مامت٢۴٨٩تمس١٣٩٣٢٠١۴
 تراجت رد اھ ملع هعسوت ،شناد تيريدم ،يرکف هيامرس
 يراجت نامزاس رد تيقفوم يريگ هزادنا ، يکينورتکلا
.دوش هعلاطم

 يروآ نف تايلك١١٣٩٧١١٢٢١٢٣۶
تاطابترا و تاعالطا

 ادنيل ، نابروت ميرفيياتاعالطا يروانف لوصاباتك٩٨۴٣يتستيناربج٣٠٢۴
ناراكمھو ونينولو

 - رف جات گنشوھ ريما
روپ انالوم نيمار

--رگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵

 ات )يجراخ لداعت و يلخاد لداعت( ١٩٩ هحفص زا ۶ لصف٢٠٣۵رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتستيناربج٢٣٠٢۴نالك داصتقا١٢٣٩٧١١٢٢١٢٣٧
٣١۴ هحفص زا ٨ لصف ،)لصف هصالخ رس( ٢٠٨ هحفص
هحفص ات )سپيليف ينحنم زا لک هضرع ينحنم جارختسا(

 داصتقا( ٣٣۴ هحفص رد ٣ دنب و )يراکيب عاونا رس( ٣٢٢
 ميامض و )لصف هصالخ رس( ٣٣۶ هحفص ات )هضرع شخب
.دوش فذح اھ لصف هيلک

--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقا يشيامزآ١١٣١١يتستيناربج٢٣٠٢۴ درخ داصتقا١٣٣٩٧١١٢٢١٢۴۴
 تراجت ياهيژتارتسا١۴٣٩٧١١٢٢١٢۴۵

كينورتكلا
 تراجت يژتارتساباتك١٠٢٩٢يتستيرابجا٢٠١۶

يكينورتكلا
 و يقداص يدهم
 و ناشخرد اضريلع
 يلو و يونھد دمحم
نايك روپ هلا

 دازآ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴
روباشين دحاو

--

 يتنرتنيا يباي رازاب١۵٣٩٧١١٢٢١٢۴۶
) روحم شھوژپ (

 يباي رازاب لماك عجرمباتك١٠٣١۶يتستيرابجا٢٠١۶
يكينورتكلا

dave cheffeypr -
smith

 ، يماجرف بوقعي
 ، روپ انالوم نيمار
يمرك نارهم

)۵١٩ هحفص ات ۴٧٠ هحفصزا(٨ و ۶ ،۴ ،١ ياھ لصف٣٠٩٧راگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵
دوش هعلاطم

 و يقوقح لئاسم١۶٣٩٧١١٢٢١٢۴٧
 تراجت يقالخا
يكينورتكلا

 تراجت قوقحباتك١٠١۵٣يتستيرايتخا٢٠١۶
يکينورتکلا

.دوش فذح ٧ و ۶ ياھ لصف١١٣٩تمس١٣٩٣٢٠١۴ناسلا يفطصم

 عبتت و قيقحت رانيمس١٧٣٩٧١١٢٢١٢۴٨
يرظن

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 يرادكنابو لوپ١٨٣٩٧١١٢٢١٢۴٩
 شزومآ (يكينورتكلا
) روحم

 يرادكناب تيريدمباتك٧٧٩٧يتستيرايتخا٢٠١۶
يكينورتكلا

 اليهس ،ينسح دونرف
 هتشرف ،يناطلس
هيبارض

دوش فذح ۶و ٣ ياهشخب٣٠٩۶نازبس نارهت١٣٩٢٢٠٠٨
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتكينورتكلا تراجت و داصتقا-٢۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:١٧ - 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
 اب طابترا تيريدم١٩٣٩٧١١٢٢١٢۵٠

 تراجت رد يرتشم
 شزومآ ( يكينورتكلا
) روحم

 اب طابترا تيريدمباتك١٠٢٨۶يتستيرايتخا٢٠١۶
يرتشم

 نمهب ، يهلا نابعش
يرديح

 رشن و پاچ١٣٩۵٢٠١۶
يناگرزاب

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶

 يارب يسيلگناباتك٧٣١۴يتستيناربج٣٠٢۴يصصخت نابز٢٠٣٩٧١١٢٢١٢۶٢
 هتشر نايوجشناد
داصتقا

 ،امن هدوتس ههلا
 ،يدمحا يراينيجريو
يزاريش يدمحماقآ

.دوش هعلاطم ٢١ و ١٨ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٢۴٩٢تمس١٣٩١٢٠١٢

 يارب يسيلگناباتك٩٨۴۴يتستيناربجيصصخت نابز٣٩٧١١٢٢١٢۶٢
 يروآ نف نايوجشناد
تاعالطاو

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئازريم اضر ديحو
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