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رون مايپ هاگشناد
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هدازيلع لعل دمحميسايس يسانش هعماج يشيامزآ٩٣٢٧يتست٣٠١٨يسايس يسانش هعماج٣٣٩٧١١٢٢٧٠٠٣
 لعل دمحم -يمتاح اضر دمحمتسايس ملع ينابم يشيامزآ۵۵۴۶يتست٣٠١٨تسايس ملع ينابم۴٣٩٧١١٢٣١٠٠١

هدازيلع
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يوسوم دمحم ديسمالسا رد تلود و يسايس ماظن يشيامزآ۵٣۵۵يتست٣٠١٨مالسارد تلودو يسايس ماظن۵٣٩٧١١٢٣١٠٠٢
 يسايس ياھ هشيدنا ينابم۶٣٩٧١١٢٣١٠٠٩

مالسارد
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يوسوم دمحم ديسمالسا رد يسايس هشيدنا ينابم يشيامزآ۵٣٣٨يتست٢٠١٢

 لجيان ، يسنت يد نويتساتسايس ينابمباتك١٠٩٢۶يتست٢٠١۶يسايس ياھ هشيدنا تخانش٧٣٩٧١١٢٣١٠٧١
 هرد ينسحم رفعج -نوسکج
يديب

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١سونقق١٣٩٢٢٠١٣

 نيدلاءاهب ، تيانع ديمحرصاعم مالسا رد يسايس هشيدناباتك٧۶۴٨يتست٢٠١۶رصاعم مالسا رد يسايس هشيدنا٨٣٩٧١١٢٣١٠٧٢
يھاشمرخ

دوش هعلاطم باتك ناياپات ٩٩ هحفص زا٢١۶۴يمزراوخ١٣٩٢٢٠٠۵

 ياھ شبنج يركف ينابم٩٣٩٧١١٢٣١٠٧٣
مالسا ناهجرد يسايس

يسررب :رصاعم يارگ مالسا ياھ شبنجباتك١٠٠۴٣يتست٢٠١۶
يا هقطنم

 تنواعم١٣٩۴٢٠١۵يمشاھ سابعيزوف ييحي
 يشھوژپ
 هدکشھوژپ
 ينيمخ ماما
 بالقنا و )س(
يمالسا

 ياھراتفگ ( ٣ لصف ، )۵ و ٢ ، ١ ياھراتفگ ( ٢ لصف٢۶٨۵
 ) ٢ و١ ياھراتفگ ( مراهچ لصف و )١٣ و ٣،٧،١٠،١١،١٢

.دوش هعلاطم

 ناريا رد يسايس ياھ هشيدنا١٠٣٩٧١١٢٣١٠٧۴
ناتساب قرش و مالسا زا لبق

دوش فذح مھدزاود راتفگ٣٠١٢سموق١٣٩۵٢٠١۶يياجر گنھرفناتساب قرش رد يسايس هشيدنا لوحتباتك١٠٩٢٧يتست٢٠١۶

 يسايس هشيدنا يلقن ثحابم١١٣٩٧١١٢٣١٠٧۵
مالسارد

 هاگشھوژپ١٣٨٩٢٠١٠نارگيد و يدمحا ريميسايس هقف رد يياھراتفگ سردباتك١٠٠۴۴يتست٢٠١۶
 گنھرف و مولع
يمالسا

--

 يسايس هشيدنا يلقع ثحابم١٢٣٩٧١١٢٣١٠٧۶
مالسا رد

 مالسا رد يسايس هشيدنا ينابمباتك٩٨٣۶يتست٢٠١۶
)مود تساريو(

 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴ديفم هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣تقيقح قداص ديس
.دوش

، ١٢ ياھ لصف( ٣ شخب و )١١ و ١٠ ياھ لصف( ٢ شخب٢۶٨٧نخس١٣٩۴٢٠١٠يرفعج دوعسمنورك ايشيرتاپمالسا رد يسايس هشيدناباتك٩٨٣۵يتست٢٠١۶)فلا( مالسارد يسايس هشيدنا١٣٣٩٧١١٢٣١٠٧٧
.دوش هعلاطم )١۶ و ١۵ ، ١۴ ، ١٣

 يسايس هشيدنا يرظن تخانش١۴٣٩٧١١٢٣١٠٧٨
برغ

 رد ديدج ياھ هيرظن يسانش شورباتك٩٨١۵يتست٢٠١۶
 تابثا ارف و ييارگ تابثا ( تسايس
)ييارگ

 تاراشتنا١٣٩٢٢٠١٣يرادملع ينيعم ريگناهج
نارهت هاگشناد

--

 يسايس هشيدناو راثآ يسررب١۵٣٩٧١١٢٣١٠٧٩
)س(ينيمخ ماما

 هباثم هب ينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك١٠٠۵٧يتست٢٠١۶
ميقتسم طارص

.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ١۶۶ هحفص زا٢٢٨۴تمس١٣٩١٢٠١٢رگزرب ميھاربا

 )٢٢ و ٢١ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ياھ لصف( ۴ شخب٢۶٨٨نخس١٣٩۴٢٠١٠يرفعج دوعسمنورك ايشيرتاپمالسا رد يسايس هشيدناباتك٩٨٣۵يتست٢٠١۶)ب( مالسارد يسايس هشيدنا١۶٣٩٧١١٢٣١٠٨٠
.دوش هعلاطم

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢٣٢۶سموق١٣٩١٢٠١٢ملاع نمحرلادبعدوويھ وردنايسايس هيرظن همدقمباتك٧٨١۵يتست٢٠١۶يسايس ياھ هشيدنا نييبت١٧٣٩٧١١٢٣١٠٨١
 هشيدنا يعوضوم يسرربرانيمس١٨٣٩٧١١٢٣١٠٨٢

مالسارد يسايس ياھ
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس١٩٣٩٧١١٢٣١٠٨٣
 هشيدنا رد ديدج ياهشيارگ٢٠٣٩٧١١٢٣١٠٨۴

)روحم شزومآ(برغ يسايس
 يھالک ديعس نسحدويھوردناتسايس ملع رد يديلک ميھافمباتك١٠۵٩٢يتست٢٠١۶

نادراک سابع و
 و يملع١٣٩٢٢٠١٣

يگنھرف
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ۵۵ هحفص زا٢۶٨۶

 شزومآ(بالقنا يسايس هفسلف٢١٣٩٧١١٢٣١٠٨۵
)روحم

--سموق١٣٩٢٢٠١٣نايتوکلم يفطصمبالقنا ياھ هيرظن رد يريسباتك١٠٠۴۵يتست٢٠١۶
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