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رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴٢ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
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 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
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 دك
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تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--راپاچ١٣٨۵يرقابآ دمحم- درف يدمحم دوادناناسر عالطا و نارادباتك يارب رتويپماكباتك۶٨٢۶يتست٢١١۶٣٢يسيون همانربورتويپماك ينابم١٣٩٧٢١١١۵٠١٣
 و يرادباتك رد يمك ياهشور و رامآباتك٧٢٧۶يتست٣٠٢۴يتامدقم لامتحاورامآ٢٣٩٧٢١١١٧٠١٩

يناسر عالطا
 ات ٢۶٨ هحفص زا( ١٣ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٨تمس١٣٩٢اديوھ اضريلع

٢٨۶ هحفص زا( ١۴ لصف و )دامتعا دودح لوا ٢٧٩ هحفص
 )نويسرگر طخ يارب دامتعا دودح لوا ٢٩۴ هحفص ات
 لوادج و باسح نيشام نتشاد هارمھ .دوش هعلاطم
.تسا عنامالب هطوبرم

 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٣٣٩٧٢١٢١١۴١١
)يتيبرت

 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢
 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب

روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٨٩هصاخ ربكا يلع-يناجيلع ميحر)يرادباتك هتشر( ١ يصصخت نابز يشيامزآ۵۵٣٠يتست١٢٠١٢ يسيلگنا يصاصتخا نوتم۴٣٩٧٢١٢١٢١۵۴
 مناخ و مدقم فيرش يداھ ياقآ٢ يسيلگنا يصاصتخا نوتمباتك۶٨۴٨يتست٢٢٠١٢ يسيلگنا يصاصتخا نوتم۵٣٩٧٢١٢١٢١۵۵

مدقم فيرش هحلاص
--راپاچ١٣٩٢

 Cours de langue et de civilisationباتك٨١٧٣يتست١٢٠١٢ هسنارف يصاصتخا نوتم۶٣٩٧٢١٢١٢١۵۶
francaises

J. lamaisonدوش هعلاطم ١۴ سرد رخآ ات باتک لوا زا١٠٨)تسفا( هژم١٣٣٩.

 Cours de langue et de civilisationباتك٨١٧٣يتست٢٢٠١٢ هسنارف يصاصتخا نوتم٧٣٩٧٢١٢١٢١۵٧
francaises

J. lamaisonهعلاطم )۶٧ يلا ۴٢ هحفص( ٢۴ سرد ات ١۵ سرد زا٢٠۴)تسفا( هژم١٣٣٩ 
.دوش

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٨٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 و مظن ياھ هنومن لوا( ٣١٢ يلا ) نايونزغ( ٧٩ هحفص زا٣١۶رون مايپ١٣٩٠يناحبس قيفوت)يرادباتك( ناريا تايبدا  خيراتهمانسرد۴٩٧۶يتست٢٠١٢ناريا تايبدا خيرات٩٣٩٧٢١٢١٣١١۵
. دوش هعلاطم )رثن

--رون مايپ١٣٨٩يياضر يلعبرعكيوارت رنكابناهج تايبدا خيراتهوزج٧٠۴۵يتست٢٠١٢ناهج تايبدا خيرات١٠٣٩٧٢١٢١٣١١۶
 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١١٣٩٧٢١٢١٣٢١٠

.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
 يدهم ديس - يردب يلعديسيسانشاتسور و يرهش يايفارغج يشيامزآ۵١٠٠يتست٣٠١٨يسانشاتسورو يرهش يايفارغج١۶٣٩٧٢١٢١۶١٣٢

يمظاك يسوم
--رون مايپ١٣٨٧

.دوش فذح ١٣ و ١١ ،۵ ،٢ ياھ لصف١٠٢٨رون مايپ١٣٩٢يميرك فسوييعامتجا يسانشناور يشيامزآ۵١۶٨يتست٢٠١٢يعامتجا يسانشناور١٧٣٩٧٢١٢١٧١١٣
.دوش فذح ١۵ و ١٣ ،٩ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصف۶٧٧رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٢٠١٢يمومع يسانشناور١٨٣٩٧٢١٢١٧١١۴
--رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٣٠١٨يناوجونو يكدوك يسانشناور١٩٣٩٧٢١٢١٧١١۵
--رون مايپ١٣٩۶يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٨تيريدمو نامزاس ينابم٢٠٣٩٧٢١٢١٨٠٩۶
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٢١٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 يسراف يمومع يسانش عجرم٢٢٣٩٧٢١٢٢٠٠٠۶

يبرعو
--نخس رهپس١٣٨۶يفاص مساقيبرع و يسراف :يمومع يسانش عجرمباتك۶٨١۴يتست١١۶١۶

 -يپاچ( نيتال يمومع يسانش عجرمباتك٨١٠٨يتست١١۶١۶) نيتال( يمومع يسانش عجرم٢٣٣٩٧٢١٢٢٠٠٠٧
)يتنرتنيا

 هناخباتك داهن١٣٨٨يناجيلع ميحر ، وترپ كباب
 يمومع ياھ
روشك

--

--رون مايپ١٣٨٧يهلا حتف ميھاربا١ يبرع يصاصتخا نوتم يشيامزآ۵١۴٠يتست١٢٠١٢ يبرع يصاصتخا نوتم٢۴٣٩٧٢١٢٢٠٠٠٨
--رون مايپ١٣٨٨تايهلا هورگهفسلف يمومع خيراتهوزج٧٠۵۴يتست٢٠١٢هفسلف يمومع خيرات٢۵٣٩٧٢١٢٢٠٠٠٩
 رشن رتفد١٣٨۵يھاوگ ميحرلادبعمويھ.ا تربارناهج هدنز نايداباتك۵۶٩٢يتست٣٠١٨نايدا خيرات٢۶٣٩٧٢١٢٢٠٠١٠

 گنھرف
يمالسا

--

) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣
يناسنا مولع

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا٢٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٢٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٠٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٣١٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
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يلمعيروئتعت
 دادادخ داھرف -نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠١٨داصتقا ملع تايلك٣٢٣٩٧٢١٢٢١٠٢٢

يمرهج يسوم هناگي -يشاك
.دوش فذح ١٧ و ١۶ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،۶ ياھ لصف١١۴٢رون مايپ١٣٩٢

--سموق١٣٩١ينابعش اضرناريا يعامتجا خيرات ينابمباتك٨۴۵۵يتست٣٠١٨ناريا يعامتجا خيرات ينابم٣٣٣٩٧٢١٢٢٢٠٧٢
 - يلسوت سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٢٠١٢يسانش هعماج ينابم٣۴٣٩٧٢١٢٢٢٠٧٣

لضافاضر
 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩تمس١٣٩٣

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
 ماظن رد هعلاطم و قوقح ملع همدقمباتك۵٧۵۴يتست٣٠١٨قوقح ملع ينابم٣۵٣٩٧٢١٢٢٣٠١٧

ناريا يقوقح
 تكرش١٣٩٢نايزوتاك رصان

 يماهس
راشتنا

 موس لصف زا مود ثحبم )قوقح دعاوق( تسخن شخب زا١٢٩٩
 مراهچ لصف زا لوا ثحبم و )١٠۴ يلا ٨١ تاحفص(
 بلاطم رياس و دوش هعلاطم )١٧۶ يلا ١٢٠ تاحفص(
 قح( باتك مود شخب .دشاب يم فذح تسخن شخب
.دوش هعلاطم شخب لك )يدرف

 يساسا نوناقاب ييانشآ٣۶٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵
ناريا يمالسا يروهمج

 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢
ناريا يمالسا

--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

 مظعا -مدقم فيرش يداھيناسر عالطا و يرادباتك اب ييانشآ يشيامزآ۵۵٩٧يتست٣٠١٨يرادباتكو هناخباتك٣٧٣٩٧٢١٢٢۴٠٠١
يناجيلع ميحر - ينمچ يسوم

--رون مايپ١٣٩١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يسراف١: يسيون نيشام٣٨٣٩٧٢١٢٢۴٠٠٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢نيتال٢: يسيون نيشام٣٩٣٩٧٢١٢٢۴٠١٢
 يارب هناخباتك تامدخوداوم۴٠٣٩٧٢١٢٢۴٠٢٢

ناناوجونو ناكدوك
ندناوخ جيورت و ناناوجون و ناكدوك تايبداباتك٧٢٨٩يتست١١۶١۶

 و ناكدوك يارب هناخباتك تامدخ و داوم(
)جون

--تمس١٣٩۴غايا لزق ايرث

 تسرهف١داوم يھدنامزاس۴١٣٩٧٢١٢٢۴٠٢٣
يسيون

--رون مايپ١٣٨۶يديجم يسوميسيون تسرهف- ١ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١١يتست١٢۶٣٢

 يملع شراگن نييآ - يسيون شرازگ يشيامزآ۵٣۴٠يتست١١۶١۶يسيون شرازگ۴٢٣٩٧٢١٢٢۴٠٢۴
 سنارفنك و اھ شيامھ ،تالجم ،تالاقم
اھ

--رون مايپ١٣٨۶يناجيلع ميحر-يتايح ريھز

--رون مايپ١٣٨٧يديجم يسوميدنب هدر ٢ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١۴يتست١٢۶٣٢يدنب هدر٢داوم يھدنامزاس۴٣٣٩٧٢١٢٢۴٠٢۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٣۴٨ يزومآراك۴۴٣٩٧٢١٢٢۴٠٢۶
--رون مايپ١٣٨٨يناجيلع ميحريصصخت يسانش عجرم يشيامزآ۵۴٣۴يتست١٢۶٣٢يصصخت يسانش عجرم۴۵٣٩٧٢١٢٢۴٠٢٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣۴٨ يزومآراك۴۶٣٩٧٢١٢٢۴٠٢٩
 يارب هناخباتك تامدخوداوم۴٧٣٩٧٢١٢٢۴٠٣٠

داوسون نالاسگرزب
 يارب يا هناخباتك تامدخ و داوم يشيامزآ۴٩٩٩يتست١١۶١۶

داوسون نالاسگرزب
--رون مايپ١٣٨۴راك كين هحيلم -نيزرف هنازرف

 ديكأت اب - هناخباتك تازيهجت و نامتخاس يشيامزآ۵٣١٧يتست٢٠١٢هناخباتك تازيهجتو نامتخاس۴٨٣٩٧٢١٢٢۴٠٣١
ناريا يھاگشناد ياھ هناخباتك رب

--رون مايپ١٣٨۶مدقم فيرش يداھ

 تسرهف٣داوم يھدنامزاس۴٩٣٩٧٢١٢٢۴٠٣٢
يسيون

 ربكا يلع -ينسح اضردمحم٣ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵۶٠٩يتست٢١١٢١۶
دمحاروپ

--رون مايپ١٣٩١

 ميحر -مدقم فيرش يداھعجرم راك لوصا يشيامزآ۵۴١٩يتست٢٠١٢عجرمراك لوصا۵٠٣٩٧٢١٢٢۴٠٣٣
يناجيلع

--رون مايپ١٣٩٠

 رب ديكات ابرشن و پاچ ينابم اب ييانشآباتك۶٨١۵يتست٢٠١٢رشنو پاچ تعنصاب ييانشآ۵١٣٩٧٢١٢٢۴٠٣۴
كينورتكلا رشن

--راپاچ١٣٨٨يجئاوحلا باب هميهف

 هناخباتكداوم يرادهگنو تظافح۵٢٣٩٧٢١٢٢۴٠٣۵
يا

 و  هناخباتك داوم ياھ بيسآ و اھ تفآ يشيامزآ۵۵٠۶يتست٢٠١٢
ويشرآ

--رون مايپ١٣٨٩مانكين دادرهم

 يدنب هدر رب ديكات اب :۴ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵۵۵٩يتست٢١١٢١۶يدنب هدر۴داوم يھدنامزاس۵٣٣٩٧٢١٢٢۴٠٣۶
اكيرمآ هرگنك هناخباتك

 -دنمھرب رفولين -يتايح ريھز
راكوج هرھاط

--رون مايپ١٣٩٠

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣۴٨ يزومآراك۵۴٣٩٧٢١٢٢۴٠٣٧
يرادينش و يراديد تازيهجت و داوم دربراكباتك۶٨٢۵يتست٢١١٢١۶يرصبو يعمسداوم۵۵٣٩٧٢١٢٢۴٠٣٨

اخباتك رد
--راپاچ١٣٨۴يرقاب همطاف

--رادباتک١٣٩١يدارم هللارون -روپ ينارهط ديحويرادينش - يراديد يرادويشرآباتك٨١٧٢يتستيرصبو يعمسداوم٣٩٧٢١٢٢۴٠٣٨
--هنادرد١٣٨١ييارقلا ناطلس قداصيبرع يصاصتخا نوتمباتك۶٨٠۴يتست٢٢٠١٢ يبرع يصاصتخا نوتم۵۶٣٩٧٢١٢٢۴٠٣٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴٠٣۴٨ يزومآراك۵٧٣٩٧٢١٢٢۴٠۴٠
يناسر عالطا ماظن و هناخباتك تيريدمباتك۶١٩٠يتست٣٠١٨هناخباتك هرادا۵٨٣٩٧٢١٢٢۴٠۴١

)لمع و هيرظن(
 يئادف اضرمالغقنيس ردنيھوم

يقارع
 داهن١٣٨٨

 ياھ هناخباتك
روشك يمومع

--

 مظعا -مدقم فيرش يداھيھاگشناد ياھ هناخباتك ماظن يشيامزآ٨٢٨٨يتستهناخباتك هرادا٣٩٧٢١٢٢۴٠۴١
 تاداسلا رينم -ينمچ يسوم
ينيسح

 -مدقم فيرش يداھ
 -ينمچ يسوم مظعا
 تاداسلا رينم
ينيسح

.دوش فذح ١۵ و ٣ لصف۶٣٩رون مايپ١٣٩٠
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يرادباتك_٢۴ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيسانش شنادو تاعالطا ملع_٢٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴٢ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رادباتك١٣٩١يناسارخ دامع تخد نيرسننآ ياھ هويش و هناخباتك يمومع تامدخباتك۶١۶٨يتست٢٠١٢يمومع تامدخ۵٩٣٩٧٢١٢٢۴٠۴٢
 ملق نمجنا١٣٩٠يرجش هلا حتفهناقالخ كرد :قالخ يريگدايباتك۶٣٢۶يتست٢٠١٢هعلاطم ياھ هويش۶٠٣٩٧٢١٢٢۴٠۴٣

ناريا
.دوش هعلاطم ١ دلج۵٢١

مولع يتاعالطا ياهكناباب ييانشآ۶١٣٩٧٢١٢٢۴٠۴۴
يناسنا

--رون مايپ١٣٨٧يناجيلع ميحريتاعالطا ياهكناب اب ييانشآ يشيامزآ۵٣۶۶يتست٣٠١٨

--رون مايپ١٣٩٠روپ نيما حلاص -رفلداع يلعرقابنيمز قرشم ندمت خيرات يشيامزآ۵۵١٠يتست٢٠١٢ندمت خيرات۶٢٣٩٧٢١٢٢۴٠۴۵
 -باختنا و يزاس هعومجم تايلك يشيامزآ۵١٩٢يتست٢٠١٢باختنا :١ يزاس هعومجم۶٣٣٩٧٢١٢٢۴٠۴۶

١ يزاس هعومجم
--رون مايپ١٣٨٧ينسحم ديمح

 هيهت : ٢ يزاس هعومجم۶۴٣٩٧٢١٢٢۴٠۴٧
شرافسو

 - كردم ليوحت تامدخ و شرافس يشيامزآ۵۶٨۴يتست١١۶١۶
٢ يزاس هعومجم

--رون مايپ١٣٩٠ينسحم ديمح

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۶۵٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۶۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۶٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۶٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۶٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٧٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧١٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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