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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 ات مركاربمايپداليمزا مالسا خيرات٣٣٩٧١١٢٢٩٠٢٣

يرجھ ۴١ لاس
--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧نادئاق رغصايرجھ ملهچ لاس ات زاغآ زا مالسا خيرات يشيامزآ١٠٩٨٣يتست٢٠١٢

 يسايس تالوحت خيرات۴٣٩٧١١٢٢٩٠٢٨
ملهچ لاسزا.. يعامتجا

 ،يعامتجا ،يسايس تالوحت خيرات يشيامزآ۵١٣٨يتست٢٠١٢
 لاس زا مالسا ناهج يگنھرف و يداصتقا

ق . ـھ ٢٢٧ ات يرجھ ۴٠

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرون خيش ريمادمحم

 ناهج يسايس تالوحت خيرات۵٣٩٧١١٢٢٩٠٣۴
دادغبطوقسات٢٢٧ لاسزا مالسا

 ات يسابع تفالخ زاغآ زا مالسا خيرات يشيامزآ١٠٧٠٨يتست٢٠١٢
دادغب طوقس

 ات يسابع مود دهع مجنپ لصف(موس شخب يادتبا زا٢٨۶٢رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يلوتم اضردمحا
.دوش هعلاطم)باتک ناياپ

 -نبرك يشيرق نسح ديس)ع(نيموصعم همئا يناگدنز يليلحت خيرات يشيامزآ١٠٧۵۴يتست٢٠١٢) ع( نيموصعم همئا يناگدنز خيرات۶٣٩٧١١٢٢٩٠۴٠
نايمساق ناملس

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١۶

 ناهج يسايس تالوحت خيرات٧٣٩٧١١٢٢٩٠۴۴
يرجھ مھدات متفھ نرقزا مالسا

 نرق ات متفھ نرق زا مالسا ناهج خيراتهمانسرد۵٢۴۵يتست٢٠١٢
يرجھ مھد

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يلئازخ اضريلع

 نارياذخامو عبانمدقنو تخانش٨٣٩٧١١٢٢٩٠۴۶
مالسازادعب

 زا دعب ناريا ذخام و عبانم دقنو تخانش يشيامزآ٨٩٣٠يتست٢٠١٢
مالسا

--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يقداص يلعدوصقم

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يوضر لضفلاوبا ديسخيرات هفسلف يشيامزآ٩٨٨٨يحيرشت٢٠١۶خيرات هفسلف٩٣٩٧١١٢٢٩٠۶٧
 يخيرات نوتم تئارق( يبرع نابز١٠٣٩٧١١٢٢٩٠۶٨

) يبرع نابز هب
 هلحرم هيخيراتلا صوصنلا لماش رخآ شخب ود طقف١۵۶٢تمس١٣٩٢٢٠١٣يياسك هلارونهيفارغجلاو هيخيراتلا صوصنلا بختنمباتك٧۵٢٨يتست٢٠١۶

 هلحرم هيخيراتلا هيفارغجلا صوصنلا و ريتسجاملا
.دوش هعلاطم ريتسجاملا

دشاب يم فذح باتک ٢شخب٣١٢٠تمس١٣٩٢٢٠١٣يرهپس دمحميكم مظاك دمحمنايسابع رصع رد يمالسا ندمتباتك٧٣٧۵يتست٢٠١۶يمالسا گنھرفو ندمت خيرات١١٣٩٧١١٢٢٩٠٧۴
 هبيتكودانسا هعلاطمو يياسانش١٢٣٩٧١١٢٢٩٠٧٩

اھ
 و راثآ نمجنا١٣۵٠١٩٧١يماقم مئاق ريگناهجيخيرات دانسا تخانش رب يا همدقمباتك٨٧٨٢يتست٢٠١۶

يگنھرف رخافم
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١

 يمدرم ياهشبنج يسررب١٣٣٩٧١١٢٢٩٠٨٠
 بالقنا صاخروطب(ريخا هلاسدصكي
)يمالسا

--راوز١٣٩٠٢٠١١يبلح رغصا يلعرصاعم يسايس -ينيد ياھ تضهن خيراتباتك٧۶٧٧يتست٢٠١۶

 يمدرم ياهشبنج يسررب٣٩٧١١٢٢٩٠٨٠
 بالقنا صاخروطب(ريخا هلاسدصكي
)يمالسا

--اردص١٣٩٢٢٠١٣-يرهطم يضترمريخا هلاس دص رد يمالسا ياھ تضهنباتك٧٨۴٨يتست

ادخ لوسر هريس مالسا يسايس خيراتباتك٨۶۵٨يتست٢٠١۶يوبن هريس١۴٣٩٧١١٢٢٩١۵٠
١ ج )ص(

دشاب يم فذح مراهچ تمسق ناياپ ات باتک يادتبا زا٣١٢١ام ليلد١٣٧٨١٩٩٩نايرفعج لوسر

 همجرت رب هيكت اب )١( يجراخ نابز١۵٣٩٧١١٢٢٩١۵١
يخيرات نوتم

 خيرات هورگ١٣٩١٢٠١٢يلالج اضريلع١ يصصخت نابزهوزج١٠٠۶۶يتست٢٠١۶
)رون مايپ(

.دوش هعلاطم ۴٣ هحفص ات ادتبازا٣١۵۵

 هعيش ناماما يسايس و يركف تايحباتك٧٧١٢يتست٢٠١۶يولع هريس١۶٣٩٧١١٢٢٩١۵٩
)ع(

--مق نايراصنا١٣٩٠٢٠١١نايرفعج لوسر

 ناياپ ات مالسا خيرات يسررب و دقن١٧٣٩٧١١٢٢٩١۶٠
نايسابع

 هدكشھوژپ١٣٩٢٢٠١٠يكدوج هلا تجحشوقط ليهس دمحمنايوما تلودباتك۶۴١٠يتست٢٠١۶
 و هزوح
هاگشناد

--

 ناياپ ات مالسا خيرات يسررب و دقن٣٩٧١١٢٢٩١۶٠
نايسابع

 اب يكدوج هللا تجحشوقط ليهس دمحمنايسابع تلودباتك۶۴١١يتست
 لوسر زا يتافاضا
نايرفعج

 هدكشھوژپ١٣٨٩٢٠١٠
 و هزوح
هاگشناد

--

 خيرات رد قيقحت ياهشور تخانش١٨٣٩٧١١٢٢٩١۶١
)رانيمس(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶

 و رثن رب هيكت اب ٢ يجراخ نابز١٩٣٩٧١١٢٢٩١۶٣
يخيرات نوتم

 خيرات هورگ١٣٩١٢٠١٢يلالج اضريلع٢ يصصخت نابزهوزج١٠٠۶۵يتست٢٠١۶
)رون مايپ(

.دوش هعلاطم ٣۴ هحفص ات ادتبا زا٣١۵۶

 لئاسم رب هيكت اب لحن و للم٢٠٣٩٧١١٢٢٩١۶۴
يسايس و يعامتجا

 قرف )موددلج( يمالسا قرف خيراتباتك٧٣۵۴يتست٢٠١۶
هعيش هب بوسنم ياھ هقرف و يعيش

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵تمس١٣٩٢٢٠١٣يرباص نيسح

 لئاسم رب هيكت اب لحن و للم٣٩٧١١٢٢٩١۶۴
يسايس و يعامتجا

 ياھ هقرف ١ يمالسا قرف خيراتباتك٨۶۶١يتست
..... نيتسخن

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٧ ،۶ ياھ لصف١١۵٣تمس١٣٨٨٢٠٠٩يرباص نيسح

 و يسايس ياھ هشيدنا ريس٢١٣٩٧١١٢٢٩١۶۵
هيكت اب( مالسا ناهج رد يعامتجا
) يعيش ياھ هشيدنا رب

 و ناريا رد يسايس ياھ هشيدنا خيرات يشيامزآ۵٢١٠يتست٢٠١۶
مالسا

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يبلح رغصا يلع

 و يزكرم يايسآ رد مالسا خيرات٢٢٣٩٧١١٢٢٩١۶۶
دنھ هراق هبش

 مجنپ نرق ات زاغآ زا (دنھ رد مالسا خيراتباتك۶١٣٢يتست٢٠١۶
)يرمق يرجھ

--نايدا١٣٨٨٢٠٠٩يراي شوايس

 و يزكرم يايسآ رد مالسا خيرات٣٩٧١١٢٢٩١۶۶
دنھ هراق هبش

 هلمح ات يزكرم يايسآ رد مالسا خيراتباتك٧۶٧۴يتست
لوغم

 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩-يرون خيش ريما دمحم
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

 ات ) هيما ينب هرود رد يزكرم يايسآ( ٢ شخب ٢ لصف زا٣۴٩
.دوش هعلاطم باتك رخآ

 نامزاس١٣٧٨١٩٩٩يدزي حابصمنآرق هاگديد زا خيرات و هعماجباتك٧٧٠١يتست٢٠١۶نآرق رظن زا خيرات٢٣٣٩٧١١٢٢٩١۶٩
 تاغيلبت
يمالسا

--
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