
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرت خيرات-٢٩ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيمالسا بالقنا خيرات-١٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴۵ - ١٣٩٧/٠۶/١٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 لعل دمحم -يمتاح اضر دمحمتسايس ملع ينابم يشيامزآ۵۵۴۶يتست٢٠١٢تسايس ملع ينابم٣٣٩٧١١٢٢٢٠٨٨

هدازيلع
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 نابز هب يخيرات نوتم تئارق۴٣٩٧١١٢٢٩٠٢۵
١ يجراخ

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رون مايپ١٣٩١٢٠١٢رهگ يرفعج رهچونم١ يصصخت نابز يشيامزآ٨١٨۶يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يدجاس هللادبعخيرات ملع ينابم و تايلك يشيامزآ١٠۵٢٩يتست٢٠١٢خيرات ملع ينابمو تايلك۵٣٩٧١١٢٢٩٠٣۶
 و يرگنخيرات هرابرد :وزارت رد خيراتباتك۶۵٧٧يتست٢٠١٢خيرات هفسلف۶٣٩٧١١٢٢٩٠۵٠

يراگنخيرات
.دوش هعلاطم ١٢ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶٨ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣بوك نيرز نيسحلادبع

 رد عيشت تالوحت يليلحت خيرات٧٣٩٧١١٢٢٩١٧٢
ناريا

 عولط ات زاغآ زا ( ناريا رد عيشت خيراتباتك٧۶٧۵يتست٢٠١۶
)هيوفص تلود

.دوش هعلاطم ٣٨٢ هحفص ات ١۶٣ هحفص زا٣١٣١ملع١٣٨٧٢٠٠٨نايرفعج لوسر

 تالوحت و يرظن ياھ تفايھر٨٣٩٧١١٢٢٩١٧٣
 و مالسا رد يسايس هشيدنا
ناريا

 و ناريا رد يسايس ياھ هشيدنا خيرات يشيامزآ۵٢١٠يتست٢٠١۶
مالسا

.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ۶٣ هحفص زا٣١٣٠رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يبلح رغصا يلع

 و يسايس تالوحت خيرات٩٣٩٧١١٢٢٩١٧۴
 ات هطورشم زا ناريا يعامتجا

١٣٢٠ رويرهش

 يسررب :ناريا يسايس تالوحت خيراتباتك۵٩٢۶يتست٢٠١۶
 و تيندم - تيمكاح - نيد ياھ هفلوم
.. تيوھ هرتسگ رد تلم - تلود نيوكت

 هيقف يسوم - يفجن يسوم
يناخ

 خيرات تاعلاطم١٣٨٨٢٠١٠
ناريا رصاعم

 هشير تيطورشم تضهن :ناونع اب مهن لصف يادتبا زا٢١٧٢
 لصف ناياپ ات ناريا تيطورشم تضهن يخيرات ياھ
.دوش هعلاطم مھدفھ

 نرق رد يناهج تالوحت خيرات١٠٣٩٧١١٢٢٩١٧۵
متسيب

 ياهتنا ات هسنارف يروتارپما و بالقنا مھدزاي شخب زا٢١٧۴نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣شنمهب دمحانلدنالود)يدلج ود هرود(مود دلج ناهج خيراتباتك۶۴۵٢يتست٢٠١۶
.دوش هعلاطم باتك

 ردص خيرات رد تيندم و تلود١١٣٩٧١١٢٢٩١٧۶
مالسا

.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ٧٣ هحفص زا٣١٣٢تمس١٣٩٣٢٠١۴يحريف دووادمالسا رد تلود يسايس ماظنباتك٩٨٢٧يتست٢٠١۶

 ينيد يبلط حالصا هشيدنا خيرات١٢٣٩٧١١٢٢٩١٧٧
املع رب هيكت اب

 ياھ تضهن رد يحالصا هشيدناباتك٩٨٢٣يتست٢٠١۶
يمالسا

.دوش هعلاطم ٣٢٧ هحفص ات ٨١ هحفص زا٣١٣٣ناهيك١٣۶٧١٩٨٨يبحاص داوجدمحم

 و يسايس تالوحت خيرات١٣٣٩٧١١٢٢٩١٧٨
ات ١٣٢٠ رويرهش زا ناريا يعامتجا

١٣۴٢ دادرخ ١۵

 يسررب :ناريا يسايس تالوحت خيراتباتك۵٩٢۶يتست٢٠١۶
 و تيندم - تيمكاح - نيد ياھ هفلوم
.. تيوھ هرتسگ رد تلم - تلود نيوكت

 هيقف يسوم - يفجن يسوم
يناخ

 خيرات تاعلاطم١٣٨٨٢٠١٠
ناريا رصاعم

.دوش هعلاطم ١٩ و ١٨ ياھ لصف٢٢١٣

 يعامتجا و يسايس تالوحت١۴٣٩٧١١٢٢٩١٧٩
 ات ١٣۴٢ دادرخ١۵ زا ناريا هعماج
يمالسا بالقنا يزوريپ

 ،ناريا يعامتجا و يسايس تالوحت خيراتباتك١٠٠۵٠يتست٢٠١۶
-١٣۵٧( ناريا رد تموکح و تسايس

١٣٢٠(

.دوش هعلاطم ٣٢٩ هحفص ات ١٧۶ هحفص زا٣١٣۴تمس١٣٨١٢٠٠٢يدنغزا اضريلع ديس

 ماما يسايس هشيدنا و يناگدنز١۵٣٩٧١١٢٢٩١٨٠
)س( ينيمخ

 رشن هسسوم١٣٨٠٢٠٠١يتارف باھولادبع)هر( ينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك١٠٠۵١يتست٢٠١۶
نارگايحا

--

 يمالسا بالقنا ليلحت و تخانش١۶٣٩٧١١٢٢٩١٨١
ناريا

 يگنوگچ و ييارچ و يمالسا بالقناباتك١٠٠۵٢يتست٢٠١۶
نآ دادخر

 رشن :مق١٣٨٣٢٠٠۴ناگدنسيون زا يعمج
فراعم

.دوش هعلاطم ٢٢٧ هحفص ات ٢۵ هحفص زا٣١٣۵

 يليلحت و يا هسياقم تخانش١٧٣٩٧١١٢٢٩١٨٢
 گرزب ياهبالقنا و يمالسا بالقنا
بالقنا ياهيروئت وترپ رد ناهج

 تاقيقحت زکرم١٣٨٧٢٠٠٨روپرظن يدهم - يمارهب هلا تردقناهج ياهبالقنا و يمالسا بالقناباتك١٠٠۵٣يتست٢٠١۶
مق يمالسا

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رصاعم يمالسا ياهشبنج خيرات١٨٣٩٧١١٢٢٩١٨٣
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶خيراترد قيقحت شور١٩٣٩٧١١٢٢٩١٨۴
 نايوفصزا ناريا خيرات يسرربودقن٢٠٣٩٧١١٢٢٩١٨۶

)روحم شزومآ( هيراجاقروهظ ات
 يعامتجا يسايس تالوحت خيراتهوزج١٠٢۴١يتست٢٠١۶

 نايراشفا هرودرد ناريا يگنھرف يداصتقا
نايدنزو

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶خيرات هورگ

 نايوفصزا ناريا خيرات يسرربودقن٣٩٧١١٢٢٩١٨۶
)روحم شزومآ( هيراجاقروهظ ات

.دوش هعلاطم١٠ و ٨ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣١٣۶زكرم١٣٩٢٢٠١٣يزيزعيرويس رجاريوفص رصع نارياباتك٧٩۶٨يتست

 هيكتاب هيراجاق دهعرد ناريا٢١٣٩٧١١٢٢٩١٨٧
 تضهنو يجراخ تابسانمرب
)روحم شزومآ( تيطورشم

 رد موس يورين و هنزاوم تسايس شقن يشيامزآ۵۴٣١يتست٢٠١۶
هاش اضر و هيراجاق رصع - ناريا خيرات

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يفوص اضريلع

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت (رانيمس٢٢٣٩٧١١٢٢٩١٨٨
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