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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶) للملا نيب قوقحدشرا(رانيمس٢٣٩٧١١٢١۴٠٨٠
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 ماظن رد هعلاطم و قوقح ملع همدقمباتك۵٧۵۴يتست٢٠١٢قوقح ملع همدقم۴٣٩٧١١٢٢٣٠٢٠

ناريا يقوقح
 تكرش١٣٩٢٢٠١٣نايزوتاك رصان

 يماهس
راشتنا

.دوش هعلاطم )لوا لصف ءزج هب( لوا شخب

رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يورسخ نسح١ يساسا قوقح يشيامزآ۵۴٣۵يتست١٢٠١٢ يساسا قوقح۵٣٩٧١١٢٢٣٠٢٢
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفشناد جنگ١٣٩٠٢٠١١يلدگيب ييايضيمومع للملا نيب قوقحباتك۵٨۵٩يتست١٢٠١٢ يمومع للملا نيب قوقح۶٣٩٧١١٢٢٣٠٢۵
 دعاوق :يندم قوقح يتامدقم هرودباتك۶٨۶۶يتست٣٠١٨اھدادرارق تايلك٣ يندم قوقح٧٣٩٧١١٢٢٣٠٣٢

اھدادرارق يمومع
نازيم١٣٨٩٢٠١٠ييافص نيسح ديس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ٧ لصف زاشناد جنگ١٣٩٠٢٠١١يلدگيب ييايضيمومع للملا نيب قوقحباتك۵٨۵٩يتست٢٢٠١٢ يمومع للملا نيب قوقح٨٣٩٧١١٢٢٣٠٣٧
.دوش هعلاطم ۴ لصفيدنسرخinternational lawby rebecca.mm.wallace١٣٨٨٢٠٠٩باتك۶٩٧٠يتست٢٠١۶يجراخ نابز هب يقوقح نوتم٩٣٩٧١١٢٢٣٠٨۵
يللملا نيب تادهعت قوقح،يسايس هقفباتك٧۴۶٧يتست٢٠١۶يمالسا للملا نيب قوقح١٠٣٩٧١١٢٢٣٠٨۶

مالسا رد يساملپيدو
 هعلاطم مشش لصف زا مھد ثحبم ناياپ ات مود لصف زاتمس١٣٩٠٢٠١١يناجنز ديمع يلعسابع

.دوش
لگنج١٣٩٠٢٠١١هدنجم يبيبح دمحمنوس.يب ييولاھايرد للملا نيب قوقحباتك٩۵٢٢يتست٢٠١۶اھايرد قوقح١١٣٩٧١١٢٢٣٠٨٧
.دوش فذح مود شخب زا مود و لوا ياھ لصفشناد رهش١٣٩٣٢٠١۴ينموم يدهميرفيك يللملا نيب قوقحباتك٩٣١٧يتست٢٠١۶للملا نيب يازج قوقح١٢٣٩٧١١٢٢٣٠٨٨
شناد جنگ١٣٨۵٢٠٠۶يلدگيب يئايض رتکديللملا نيب تادھاعم قوقحباتك٩١٠٢يتست٢٠١۶تادھاعم قوقح١٣٣٩٧١١٢٢٣٠٨٩
 هسسوم١٣٧٩٢٠٠٠ينامز مساقنردلف نھوھ لدياز ستانگيا)مود پاچ( يداصتقا للملا نيب قوقحباتك٧٧٠٧يتست٢٠١۶يداصتقا للملا نيب قوقح١۴٣٩٧١١٢٢٣٠٩٠

 و تاعلاطم
 ياهشھوژپ
 رهش(يقوقح
 رد شناد
)تسا تياس

 هعلاطم ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
 ليذ ياهتياس زا يناهج تراجت دروم رد نينچمھ .دوش
 :ددرگ هدافتسا

nglish/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.doc

.دشاب يم فذح مراهچ شخب و موس شخب زا لوا لصفشناد رهش١٣٨٩٢٠١٠لگ ميھاربايللملا نيب تيلوئسمباتك٧٩٩٣يتست٢٠١۶ يللملا نيب تيلوئسم١۵٣٩٧١١٢٢٣٠٩١
 زارط يفيرش نيسحتاشومات نايتسيرکرشب قوقح يللملا نيب ماظنباتك١١١٢٧يتست٢٠١۶رشب قوقح يللملا نيب ماظن١۶٣٩٧١١٢٢٣٠٩٢

يھوک
.دوش هعلاطم ١٣ و ٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفنازيم١٣٩٢٢٠١٣

 يم فذح١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۶ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵يوريش نيسحلا دبعللملا نيب تراجت قوقحباتك٩١٠٠يتست٢٠١۶للملا نيب تراجت قوقح١٧٣٩٧١١٢٢٣٠٩۴
.دشاب

 لصفو لح يقوقح ياهشور١٨٣٩٧١١٢٢٣٠٩۵
يللملا نيب تافالتخا

 نيب تفالتخا زيمآ تملاسم لصف و لحباتك۶٨۶٣يتست٢٠١۶
يللملا

 هللا تبيھ يچ حلص يلع دمحم
شنم يدنژن

،٣ ،٢ ،)دعب هب يياضق لصف و لح تمسق زا(١ ياھ لصفنازيم١٣٩۵٢٠٠٨
.دوش هعلاطم ۶ و ۵

 زا مود شخب و لوا ناونع زا مجنپ و مراهچ و موس شخبدجم١٣٩۴٢٠٠۵هداز كيب ميھاربايللملا نيب ياهنامزاس قوقحباتك۵٧۶۵يتست٢٠١۶يللملا نيب ياهنامزاس١٩٣٩٧١١٢٢٣٠٩۶
.دوش هعلاطم دحتم للم ناکرا رياس يادتبا ات مود ناونع

لوا لصف ،مود لصف يادتبا ات تسخن شخب زا موس لصفنازيم١٣٨۶٢٠٠٧يقوجلس دمحممود دلج يصوصخ للملا نيب قوقحباتك٩٠٩٩يتست٢٠١۶يصوصخ للملا نيب قوقح٢٠٣٩٧١١٢٢٣٠٩٧
 مجنپ باتک زا ۴ و ٣ و ٢ و ١ ياھ لصف ،مود شخب زا
.دوش هعلاطم

 هناحلسم تامصاخم قوقح٢١٣٩٧١١٢٢٣٠٩٨
)دشرا(

 همالع١٣٨٠٢٠٠١يلدگيب يئايض رتکدگنج قوقحباتك٩١٠١يتست٢٠١۶
ييابطابط

٢۴ هحفص زا هميمض باتک زا و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات

 روما ترازو١٣٨۴٢٠٠۵نيعلاوذ زيورپكيتاملپيد قوقحباتك۶٨٨٩يتست١٠٨يلوسنك كيتاملپيد قوقح٢٢٣٩٧١١٢٢٣١٠٠
هجراخ

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ شخب

 مود شخب زا مود لصف ات تسخن شخب زا مود لصفدجم١٣٩٢٢٠١٣هداز يقت ميھارباييايرد لقن و لمح قوقحباتك٩۵۴۴يتست١٠٨ييايرد قوقح٢٣٣٩٧١١٢٢٣١٠٢
.دوش هعلاطم

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفشناد رهش١٣٩٣٢٠١۴يرابج روصنميياوھ للملا نيب قوقحباتك١٠۵۶٢يتست٢٠١۶اضفواوھ للملا نيب قوقح٢۴٣٩٧١١٢٢٣١٠٣
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفيدنسرخ١٣٩٠٢٠١١يچپوتاضف للملا نيب قوقحباتك٧٩٨٣يتستاضفواوھ للملا نيب قوقح٣٩٧١١٢٢٣١٠٣

تمس١٣٩٢٢٠١٣يميحر ...ا بيبح و ييافص)دادرارق زا جراخ تامازلا(يندم تيلوئسمباتك٩۵۴٣يتست٢٠١۶يندم تيلوئسم٢۵٣٩٧١١٢٢٣١٠۴
.دوش فذح ۵ لصفرتسگداد١٣٩٢٢٠١٣دنغرا هراهب و يمشاھ روپتسيز طيحم للملا نيب قوقحباتك٩۵٢٣يتست١٠٨تسيز طيحم للملا نيب قوقح٢۶٣٩٧١١٢٢٣١٠۵
 رب ديکات اب قوقح ملع رد قيقحت شورباتك۶٨٩٣يتست٢٠١۶هتفرشيپ قيقحت شور٢٧٣٩٧١١٢٢٣١٧٨

يسيون همان ناياپ
لگنج١٣٩٢٢٠١٣فابجك لآ نيسح

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴) روحم شزومآ (رانيمس٢٨٣٩٧١١٢٢٣١٩٩
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٩٣٩٧١١٢٢٣٢٠٢

روحم شزومآ
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
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رون مايپ هاگشناد
١١:١۵ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 للملا نيب قوقح تالوحت خيرات٣٠٣٩٧١١٢٢٣٢٠۴
)روحم شزومآ(

 زارط يفيرش نيسحهسساك وينوتنآللملا نيب قوقحباتك۶٨۶٠يتست٢٠١۶
يھوك

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنازيم١٣٨۵٢٠٠۶

نازيم١٣٩٢٢٠١٣يليبدرا يلع دمحم١ دلج يمومع يازج قوقحباتك٨٨٨۴يتست١٢٠١٢ يمومع يازج قوقح٣١٣٩٧١١٢٢٣٢٢۵
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