
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يدرگناهج تيريدم-٣٩ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيدرگناهج تيريدم-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٢٣ - ١٣٩٧/٠۶/٠۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
عبنم

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
تيعضورشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و يتست١٣٠٢۴رامآ تامدقمو هياپ تايضاير١٣٩٧١١١١١٠١۴

يحيرشت
 هك يتانيرمت يلك روط هب و اھ هيضق تابثا :لوا لصف١٣۶٨لاعفرون مايپ١٣٩٠وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ۵٠٠۴

 يلو ددرگ فذح هدش هدروآ »دينك تباث« اهنآ تروصرد
 بلطم كي ناونع هب نيرمت تروص رد هدش هتساوخ هطبار
 و ٣-٢ شخب :مود لصف .دوش هتفرگ رظنرد يسرد
لصف .ددرگ فذح لماك روط هب شخب نيا هب طوبرم تانيرمت

 نيرمت و ١٩-٢-٣ نيرمت و ١٨-٢-٣ و ١٧-٢-٣ لاثم :موس
 ياهعبات رادومن مسر ٢١-۵-٣ و ١۴-۵-٣ و ١٠-۵-٣
 نيرمت و ٧-۶-٣ لاثم ،۶-۶-٣ هتكن ،۵-۶-٣ فيرعت :يتاثلثم
٣( يتاثلثم نوراو اهعبات شخب ،١٨-۶-٣ هيضق تابثا ٨-۶-٣

-٧-٣ ،١٣-٧-٣ ،١٢-٧-٣ ،١١-٧-٣ ،١٠-٧-٣ ،٩-٧-٣ ،٨-٧-
-٣ تانيرمت رد ،)١٨-٧-٣ ،١٧-٧-٣ ،١۶-٧-٣ ،١۵-٧-٣ ،١۴
 لصف .ددرگ فذح ٢۴ ،٢٣ ،١٧ ،١۶ ،١٢ تانيرمت ،١٩-٧
۶-١-۴ نيرمت، ۵-١-۴و۴-١-۴ لاثم،٣-١-۴ فيرعت :مراهچ
-٣-۴ و ٢-٣-۴ فيرعت ١۶-٢-۴ نيرمت ١٣-٢-۴ لاثم لح هار
 فذح ١٩-۶-۴ لاثم و ۴-۵-۴ فيرعت و ۴-۴-۴و ٣
-۵، ٢-٣-۵ لاثم، ١-٣-۵ ياھ شخب رد:مجنپ لصف. ددرگ
 عباوت قتشم لومرف،٨-٣-۵،٧-٣-۵، ۶-٣-۵،۵-٣-۵، ۴-٣
 .دشاب يم فذح نآ تابثا شور يلو دوش نايب يتاثلثم
-۵ ،٢۶-٧-۵ فيرعت، ٨-٧-۵ نيرمت. ددرگ فذح ۴-۵ شخب
نيرمت ٣١-٧-۵ تانيرمت رد، ٢٩-٧-۵ نيرمت، ٢٨-٧-۵، ٢٧-٧
 فذح ث و پ و فلا ياھ تمسق ٢١ نيرمت و ١۶
-۶ و ١٧-٢-١١،۶-٢-۶و ۵-٢-۶ ناھرب: مشش لصف. ددرگ
 فذح٣٠-۵-۶ و ٢٩-۵-۶و ٢٨-۵-۶ و ٢٧-۵-۶ لاثم و ٢۶-۵
.ددرگ فذح ١۵ نيرمت، ٣١-۵-۶ تانيرمت رد و ددرگ

 و يتست٢٣٠٢۴٠رامآ تامدقمو هياپ تايضاير٢٣٩٧١١١١١٠١۵
يحيرشت

--لاعفرون مايپ١٣٨٩يضاير هورگهژيو ياھرادرب- هژيو ريداقمهوزج٧١۵٧

 و يتست٢رامآ تامدقمو هياپ تايضاير٣٩٧١١١١١٠١۵
يحيرشت

--لاعفرون مايپ١٣٩٣يدھاز هسيمش٢رامآ تامدقم و هياپ تايضاير يشيامزآ٨٩٢٠

 تمسق -١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يتست٣٠٢۴تالامتحاورامآ٣٣٩٧١١١١٧٠٨٩
لوا

--لاعفرون مايپ١٣٩٣يديشمج هجيدخ

 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۴٣٩٧١١٢١١۴١١
)يتيبرت

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

روپكاپ يلع -يفيرش

--لاعفرون مايپ١٣٩٢

 يدرگناهج تيريدم ياھ هتشر يسيلگناباتك٧٣١۶يتست٢٢٠١٢ يسيلگنا نابز۵٣٩٧١١٢١٢٠١۵
)يصصخت( يرادلتھ و

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ شخب۴٨٧لاعفتمس١٣٩١داژن يرضخ ميرم و ينايك اضرمالغ

 هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ سرد Café cremr لوا دلج زا١٨۵لاعفcafe cremePierredelaisne&sandratrevisi١٣٣٣hachetteباتك٨١٧٧يتست١٢٠١٢ مود نابز۶٣٩٧١١٢١٢٠١۶
.دوش

 تيريدم( ١ يصصخت يسيلگنا نابز يشيامزآ١٠۴۵٠يتست١٢٠١٢ يصصخت يسيلگنا نابز٧٣٩٧١١٢١٢٠١٧
 English for students of)يدرگناهج

tourism management

--لاعفرون مايپ١٣٩۵نايريما ارھز

--لاعفرون مايپ١٣٩٠تسودناميا هدنفاب قداصتيريدم و داصتقا يصصخت نابز يشيامزآ۵۵٠٧يتست٢٠١٢٠تيريدموداصتقا يصصخت نابز٨٣٩٧١١٢١٢١٧۴
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٩٣٩٧١١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--لاعفرون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ١٠٣٩٧١١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶لاعفشناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴لاعفرون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١١٣٩٧١١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

 و يتست١۴٠٢۴ يرادباسح لوصا١٢٣٩٧١١٢١۴٠١٧
يحيرشت

--لاعفرون مايپ١٣٩٣هداز عيفش يلع -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢

--لاعفرون مايپ١٣٩٢يدزي دازام برعدمحم١ يتعنص يرادباسح يشيامزآ۴٨٩۴يحيرشت٣٠١٨يتعنص يرادباسح١٣٣٩٧١١٢١۴٠٣٨
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يدرگناهج تيريدم-٣٩ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيدرگناهج تيريدم-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٢٣ - ١٣٩٧/٠۶/٠۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
عبنم

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
تيعضورشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 - يتلود تيريدم و يرادباسح هتشر نايوجشناد يارب١٣٧۴لاعفرون مايپ١٣٩٢هناگي ساسح يحي٢ يرادباسح لوصايعطق۵۶۵٠يحيرشت٢٣٠١٨ يرادباسح لوصا١۴٣٩٧١١٢١۴٠۴۵

 لوصف)عيمجت( يتعنص تيريدم و يناگرزاب ، يدرگناهج
-يتنس(.ددرگ روكذم باتك زا فذح مشش - موس - لوا
 يناگرزاب و يتعنص تيريدم نايوجشناد يارب )عيمجت
 باتك زا مھدزاي - مشش - موس - لوا لوصف)يتنس(
 و يتعنص تيريدم نايوجشناد يارب .ددرگ فذح روكذم
 باتك زا مشش - موس - لوا لوصف )عيمجت( يناگرزاب
.ددرگ فذح روكذم

 هحفص ات )اهکناب يمومع عمجم( ١٣١ هحفص زا ۵ لصف١٩۶٣لاعفرون مايپ١٣٩٣يركشل دمحميرادكناب و زرا و لوپ يشيامزآ٨٩٢٢يتست٣٠١٨يرادكنابوزراو لوپ١۵٣٩٧١١٢١۴٠٧١
 و ١٠ ياھ لصف و )ابر نودب يکناب تايلمع رس ات( ١۴٠
.دوش فذح ١٢

 يلع -مدقم ميركلادبع٣ يرادباسح لوصا يشيامزآ۵٣۶۴يحيرشت٣٣٠١٨ يرادباسح لوصا١۶٣٩٧١١٢١۴٠٧۶
تمشح يضويعرغصا

--لاعفرون مايپ١٣٩٢

 مرخ يدهم، مدقم ميركلادبع١يسرباسح يشيامزآ١٠٠٢۵يتست٢٠١٢يسرباسح١٧٣٩٧١١٢١۴٠٧٧
ارآ ركشل اليهس ، يدابآ

--لاعفرون مايپ١٣٩۵

--لاعفرون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١٨٣٩٧١١٢١۵۴٢٧
--لاعفرون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٩٣٩٧١١٢١۵۴٢٨
--لاعفرون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٢٠٣٩٧١١٢١۵۴٢٩
--لاعفرون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٢١٣٩٧١١٢١۵۴٣٠
--لاعفرون مايپ١٣٩٢ييايض دومحميرگشدرگ يايفارغج يشيامزآ۵۴۵٣يتست٢٠١٢يمومع يدرگناهج يايفارغج٢٢٣٩٧١١٢١۶١٢۵
--لاعفتمس١٣٩١يربكا يلع ليعامساناريا يرگشدرگ يايفارغجباتك٧٣٩٠يتست٢٠١٢ناريا يدرگناهج يايفارغج٢٣٣٩٧١١٢١۶١٢۶
 دركيور اب يرگشدرگ تعنص تخانشباتك۵٧٩٩يتست٢٠١٢يدرگناهج تعنص تخانش٢۴٣٩٧١١٢١٨٠٠١

يمتسيس
 بارت ناگژم-ييايض دومحم
يدمحا

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧لاعفيعامتجا مولع١٣٩٢

--لاعفهماكهم١٣٩٢ييامنھر يقت دمحميرگشدرگ و تغارف تاقواباتك۶١٢۶يتست٢٠١٢تغارف تاقوا ندنارذگ٢۵٣٩٧١١٢١٨٠٠۵
--لاعفهماكهم١٣٩٢يرديح رغصاللم تايحور تخانشباتك۶١٢٧يتست٢٠١٢للم تايحور تخانش٢۶٣٩٧١١٢١٨٠٠٨
--لاعفرون مايپ١٣٩٢نايچلاش هرھاطرفس گنھرف و بادآ يشيامزآ۵٢٠۴يتست٢٠١٢مالساردرفس بادآ٢٧٣٩٧١١٢١٨٠١٣
 و ناريا يتلود ياهنامزاس اب ييانشآ يشيامزآ۵۴٩٢يتست٢٠١٢ناريا يتلود ياهنامزاساب ييانشآ٢٨٣٩٧١١٢١٨٠١۴

يرگشدرگ ياهنامزاس
--لاعفرون مايپ١٣٩٢يرديح رغصا- شيورد نسح

ياهتشگ يتسرپرسو يزير همانرب٢٩٣٩٧١١٢١٨٠٢١
يدرگناهج

--لاعفغاب راهچ١٣٩٢يدھاز دمحم-نايربجنر مارهباهتشگ يتسرپرس و يزير همانربباتك۶٧۶١يتست٢٠١٢

 ياھ تسايس يقيبطت تاعلاطم٣٠٣٩٧١١٢١٨٠٢٣
يدرگناهج

 هعلاطم اھروشك يرگشدرگ ياهتسايسباتك۶١٢۵يتست٣٠١٨
يقيبطت يا

 رغصا يلع، ينجورب ماغرض ديمح
نايفابلاش

.دوش فذح ١ لصف۵٩۴لاعفهماكهم١٣٩٢

 ،)٢و١ ياھ لصف( ۴ شخب ،)٣و٢،١ ياھ لصف( ١شخب٢٩٣٧لاعفرون مايپ١٣٩١دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠١٨ينامزاسراتفر تيريدم٣١٣٩٧١١٢١٨١٢٣
 ،)١ لصف( ٧ شخب ،)١ لصف( ۶شخب ،)١ لصف( ۵ شخب
.دوش هعلاطم )١ لصف( ٨ شخب

.دوش هعلاطم ١ دلج زا ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ياھ سرد۵۶۶لاعفcafe cremePierredelaisne&sandratrevisi١٣٣٣hachetteباتك٨١٧٧يتست٢٢٠١٢ مود نابز٣٢٣٩٧١١٢١٨٢۶٢
--لاعفهماكهم١٣٩٢يرديح رغصاروت رد ييامنھار نف اب ييانشآباتك۶١٢۴يتست٢١١٢١۶ييامنھار نف٣٣٣٩٧١١٢١٨٢۶٣
 و هيور(يياوھ ياھرفس يزير همانرب يشيامزآ١٠۴۵١يتست٢١١٢١۶طيلب رودص و ترفاسم روما٣۴٣٩٧١١٢١٨٢۶۴

)تيلب يفرعم و خرن هبساحم ،تاررقم
--لاعفرون مايپ١٣٩۵يياقس نسحم

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴لاعفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٣۵٣٩٧١١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٣۶٣٩٧١١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--لاعفرون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا٣٧٣٩٧١١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

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

--لاعفرون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٣٨٣٩٧١١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--لاعف

--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٩٣٩٧١١٢٢٠۶۵٧
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يدرگناهج تيريدم-٣٩ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيدرگناهج تيريدم-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٢٣ - ١٣٩٧/٠۶/٠۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
عبنم

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
تيعضورشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعفتمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴٠٣٩٧١١٢٢٠٨٨٩
--لاعفرون مايپ١٣٩٣يمرهج يوسوم هناگييزير همانرب و يداصتقا هعسوت يشيامزآ۵۴٠٩يتست٣٠١٨يزير همانربو يداصتقا هعسوت۴١٣٩٧١١٢٢١٠٢٨
--لاعفرون مايپ١٣٩٢يوقت يدهمنالك داصتقا - ٢ داصتقا ملع لوصا يشيامزآ۵١۴١يتست٣٠١٨نالكداصتقا۴٢٣٩٧١١٢٢١٠٣٢
--لاعفرون مايپ١٣٩۶يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٨تيريدمو نامزاس لوصاو ينابم۴٣٣٩٧١١٢٢١٠٣٣
 شخبداصتقا( يمومع هيلام۴۴٣٩٧١١٢٢١٠٣۴

) يمومع
--لاعفرون مايپ١٣٩۶نايوژپ ديشمجاهتلود يشم طخ نييعت و يمومع هيلام يشيامزآ۵٢٣٩يتست٣٠١٨

 يلع -يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨قيقحت شور ينابم۴۵٣٩٧١١٢٢١٠٣۵
يحلاص

--لاعفرون مايپ١٣٩٢

--لاعفرون مايپ١٣٩١نايوژپ ديشمجدرخ داصتقا يشيامزآ۵٣۵٧يتست٣٠١٨درخداصتقا۴۶٣٩٧١١٢٢١٠٣۶
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٧٣٩٧١١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--لاعفرون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

يرگشدرگ هنييآ رد ناريا يرامعم و رنھباتك٩۴۶١يتست١٢٠١٢ ناريا يرامعمورنھ۴٨٣٩٧١١٢٢۶٠٠١
)مالسا زا شيپ نارود(

--لاعفغابراهچ١٣٩۴يدھاز دمحم ،يغورف يداش

 ،١٩٧ ات ١٨٠ ،١۶٨ ات ١۴۵ ،١١٧ ات ٨٠ ،۵٧ ات ١۶ تاحفص۵٧۴لاعفتمس١٣٩١ينايك فسويدمحم)يمالسا هرود( ناريا يرامعمباتك٧۵١٧يتست٢٢٠١٢ ناريا يرامعمورنھ۴٩٣٩٧١١٢٢۶٠٠٢
٣١٠ ،٢٩۴ ات ٢٨٠ ،٢۶۴ ات ٢۵۵ ،٢۴٢ ات ٢٣۶ ،٢٢٢ ات ٢١٠

.دوش فذح باتک رخآ ات ٣۵٢ و ٣٢١ ات
--لاعفغابراهچ١٣٩٢يغورف يداشيرگشدرگ و يتسد عيانصباتك٩۴۶٣يتست٢٠١٢ناريا يتسد عيانص تخانش۵٠٣٩٧١١٢٢۶٠٠٣
--لاعفرون مايپ١٣٩۴روپ نيما حلاص١ ناريا گنھرف خيرات يشيامزآ٩٧٣٨يتست١٢٠١٢ ناريا گنھرف خيرات۵١٣٩٧١١٢٢٩٠٠١
--لاعفرون مايپ١٣٩٣جيمروش دمحم٢ ناريا گنھرف خيرات يشيامزآ٩٣٢٨يتست٢٢٠١٢ ناريا گنھرف خيرات۵٢٣٩٧١١٢٢٩٠٠٢
 ربكا يلع -ناقھد دمحاناريا يسانشناتساب يشيامزآ٩٨٧٠يتست٢٠١٢ناريا يسانش ناتساب۵٣٣٩٧١١٢٢٩٠٠٣

يميقتسم
--لاعفرون مايپ١٣٩٣

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢لاعففراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۵۴٣٩٧١١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۵۵٣٩٧١١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--لاعفرون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۵۶٣٩٧١١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--لاعفرون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۵٧٣٩٧١١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--لاعفرون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۵٨٣٩٧١١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--لاعفرون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--لاعفرون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵٩٣٩٧١١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶٠٣٩٧١١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--لاعف

--لاعفهماكهم١٣٩۶يراد ميمت دمحاهماع گنھرفباتك٨٩٢٨يتست٣٠١٨هماع گنھرف۶١٣٩٧١١٢٣٩٠٠١
 يدركيور( يدرگناهج هعسوت يزير همانربباتك۶١٢١يتست٢٠١٢يدرگناهج هعسوت يزير همانرب۶٢٣٩٧١١٢٣٩٠٠۵

)رادياپ و دنويپمھ
--لاعفهماكهم١٣٩٢ينجورب ماغرض ديمح

--لاعف-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴هژورپ۶٣٣٩٧١١٢٣٩٠١٠
--لاعفنارهت هاگشناد١٣٩٢ينامي يبتجميناوخ هشقن ينابمباتك٨٩٢٧يتست٢٠١٢هشقن اب ييانشآ و يناوخ هشقن۶۴٣٩٧١١٢٣٩٠١٣
 تاغيلبت و يباي رازاب تيريدم۶۵٣٩٧١١٢٣٩٠١۴

يدرگناهج
 جات لضفلاوباندزمال سليرگشدرگ يبايرازاب يشيامزآ۵٣٧٢يتست٢٠١٢

نيمن هداز
.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶لاعفرون مايپ١٣٩٠

 يعامتجا لئاسم ليلحت و هيزجت۶۶٣٩٧١١٢٣٩٠١۵
ناريا

--لاعفرون مايپ١٣٩٠نافلوم هورگناريا يعامتجا لياسم يسرربهمانسرد۵١٠٣يتست٢٠١٢

- يشابمايخ ميرم- يدھاز دمحم)مود شياريو( اھ هزوم و يراد هزوم هزومباتك۶٧۶٢يتست٢٠١٢يدرگناهج ياھ هزوم اب ييانشآ۶٧٣٩٧١١٢٣٩٠١۶
اهيجاح هراهب

--لاعفغاب راهچ١٣٩٢

 يدرگناهج تيريدم ياھ هتشر يسيلگناباتك٧٣١۶يتست١٢٠١٢ يسيلگنا نابز۶٨٣٩٧١١٢٣٩٠١٧
)يصصخت( يرادلتھ و

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢لاعفتمس١٣٩١داژن يرضخ ميرم و ينايك اضرمالغ
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