
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت يعامتجا مولع-٢٢ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيگنھرف تاعلاطم شيارگ يعامتجا مولع-١٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٢:۵١ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانكباشيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 ميھافم- يسانش هعماج ينابم١٢٢٢٠٠٢

٢ يساسا
 نراك يراكمھاب زنديگ ينوتنآيسانش هعماجباتك۶٧١٨يتستيناربج٢٠١٢

درب
 يعامتجا مولع هتشر رد يسانشراك عطقم نايوجشناد١٣۵۶ين١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣١٢٩١۴٩يشواچ نسح

 يعامتجا يزير همانرب ، يعامتجا يراكددم ياهشيارگ
 يارب يعامتجا هافر و نواعت و يرگشھوژپ ، هافر و نواعت
 :)٢( يساسا ميھافم - يسانش هعماج ينابم سرد
۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :دنيامرف هعلاطم ار ريز تاحفص
 يلا ٩١۶ تاحفص ٢١و ٢٠ ياھ لصف ١۵١ يلا ١ تاحفص

يلوبق نايوجشناد .دنيامرف هعلاطم هحفص ٢١٩ً اعمج ٩٨۴
 ينابم سرد يسانش هعماج هتشر دشرا عطقم رد
 زا يكي ناونع هب٢ يساسا ميھافم يسانش هعماج
 تاحفص ۴-٣-٢-١ لوصف دياب هك دشاب يم يناربج سورد
 تاحفص ٢١و ٢٠ ياهلصف دني امن هعلاطمار١۵١ يلا ١

.دنيامن هعلاطمار ٩٨۴ يلا ٩١۶
 تاليا يسانش هعماج١٢٢٢٠١٧

ناريارياشعو
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴٣٨٧٨۵٧٣ينابر لوسر و يدمحا بوقعيرياشع و تاليا يسانش هعماج يشيامزآ٨٩٣٢يتستيناربج٢٠١٢

.دوش فذح ۴ شخب۴۴٨رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٠٧٣٧يبيان گنشوھركيب .لا زرتيعامتجا مولع رد يرظن قيقحت شورهمانسرد۵١٠٢يتستيناربج٣٠١٨يرظن قيقحت شور١٢٢٢٠٢١
 يسانش هعماج١٢٢٢٠٢٢

يعامتجا ياهيرباربانواھرشق
 ياهيرباربان و اھرشق يسانش هعماج يشيامزآ۵٢۴۴يتستيناربج٢٠١٢

يعامتجا
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٣٨٧٢٩۶٠كلم نسح

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٠٧٢٠نافلوم هورگناريا يعامتجا لياسم يسرربهمانسرد۵١٠٣يتستيناربج٣٠١٨ناريا يعامتجا لئاسم يسررب١٢٢٢٠٣۶
)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتست يمازلا١١٨١۶)يمك ياھ شور(١قيقحت شور١٢٢٢٢٣٣

 دومحم) مجرتم
)راتساريو( دحتم

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧هاگآ١٣٨٧٢٠٠٨٩۶۴۴١۶٢٧٠۶

يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتست يمازلا)يمك ياھ شور(١قيقحت شور١٢٢٢٢٣٣
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 مود دلج ۴٩٢-٢٠۵هحفص زا ٧-۶-۵-۴ ياھ لصف:لوا دلج٢١٧۵تمس١٣٩۵٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵٩۶٢١۶لضاف اضريبب لرا
دوش هعلاطم٨٣٨-۴٩٧هحفص زا ١٢-١١-٩-٨ ياھ لصف

--سونقق١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣١١۶٢٩٣يدمحمتيوارب فج و رنليموردنآرصاعم يگنھرف هيرظن رب يدمآردباتك٩٨٠٧يتست يمازلا٣٠٢۴يگنھرف ياھ هيرظن١٢٢٢٢٣۴
 يرم و يرم لاھ .ر ناجيتخانش هعماج هاگديد زا گنھرفباتك٩٨٠٨يتست يمازلا٢٠١۶يگنھرف يسانش هعماج١٢٢٢٢٣۵

ستينوج
 هيلك( دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢۴۵۴شورس١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴١٢٠٣٣٧٧يديجم زربيرف

)دوش فذح اھ تسويپ
 ،موسر و بادآ :ناريا يسانش مدرمباتك٩٨١٠يتستيرايتخا٢٠١۶ناريا يگنھرف يسانش مدرم١٢٢٢٢٣۶

رنھ و گنھرف
--شنيرفآ١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨۶٠٠١٣۵٠٠١۶يرالاس ديشهم

 يسانش هعماج ياھ هيرظن١٢٢٢٢٣٧
هتفرشيپ

 نارود رد يسانش هعماج ياھ هيرظنباتك۶٣١۶يتست يمازلا٣٠٢۴
رصاعم

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۶٢يملع١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴۵۵٢۴۵١۵يثالث نسحمرزتير جروج

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۴۵٠٣۴٩٨يريرح الجنيفيك شھوژپ ياھ شور و لوصاباتك٧٩٢۶يتست يمازلا١١٨١۶)يفيك(٢ قيقحت شور١٢٢٢٢۴۶
 دازآ
-يمالسا
 مولع دحاو
تاقيقحت

--

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ياھ لصف٢٢١۴ريوك١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٢١۴٠٢٨٢يدمحا بوقعيلزلو نيتسيرك،تراهلگنيا دلانوريساركومد و يگنھرف رييغت ،يزاسونباتك٧٨٢۶يتست يمازلا٢٠١۶يگنھرف تارييغت١٢٢٢٢۴٧
--رون ياوآ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨۶٠٠۵۴١٣٣٢٨ يديعس نامحريگنھرف نايم و يللملا نيب تاطابتراباتك١١٠۵۵يتستيرايتخا٢٠١۶يگنھرف نيب تاطابترا١٢٢٢٢۴٨
 يزير همانرب و يراذگتسايس ينابمباتك١٠٠۴٧يتست يمازلا٢٠١۶يگنھرف روما يزير همانرب١٢٢٢٢۶٣

يگنھرف
 و يدابآ تلود يميظع ريما

يحلاص اضر ديس
 هدکشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨۶٠٠۵٢٧۴٢۴۴

 تاقيقحت
کيژتارتسا

--

-يبيصم-يناضمر...و لميز-رمياهکروھ-لب لينادگنھرف يرظن لئاسمباتك١٠٠۴٨يتست يمازلا٢٠١۶يگنھرف لئاسم١٢٢٢٢۶۴
....و يدروجال

 ترازو١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴٢٢۶۵۵٧
 و گنھرف
 داشرا
 يمالسا

 نامزاس
 و پاچ
تاراشتنا

--

.دوش هعلاطم ٩ و ۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٣۴ناور رشن١٣٩٣٢٠١۴٠٩٧٨٩۶۴٨٣۴۵۴۴۵يميرك فسوياليان - نريب ناد - نوراب ترباريعامتجا يسانشناورباتك٨۶٩٣يتستيرايتخا٢٠١۶يعامتجا يسانش ناور١٢٢٢٢۶۵
--هماكهم١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٢٨٢٧٩۵۴ييامنھر يقت دمحميرگشدرگ و تغارف تاقواباتك۶١٢۶يتستيرايتخا٢٠١۶تغارف تاقوا يسانش هعماج١٢٢٢٢۶۶
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢) يرطن عبتتو قيقحت( رانيمس١٢٢٢٢۶٧
 شزوما( گنھرفو ندمت خيرات١٢٢٢٢۶٨

)روحم
--فراعم رشن١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴۵٣١١٠٣٠يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

--ين رشن١٣٩٣٢٠١۴٩۶۴٣١٢٧٠٨٧يداھرف مظاکيبسارت ديويدگنھرف و داصتقاباتك١٠٠۴٩يتستيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ( گنھرفو داصتقا١٢٢٢٢۶٩
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ل اول 97-98
نيمسا




