
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩١٢ : دورو مرتنارمع يسدنهم-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩١٢ : نوناق لامعا مرتتخاس تيريدم و يسدنهم - نارمع يسدنهم-١٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۵٢ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
-۵ ءزج هب( ۵ ،۴ ،٣ ،)٨-٢ و ٧-٢ ءزج هب( ٢ ،١ ياھ لصف٢٣٧۴شناد ناكرا١٣٩۴٢٠١۵داژن يفوتسم دووادباتك۶٨٣۶يتستيناربج٢٠١٨نتب يژولونكت

.دوش هعلاطم )۶-٩ ات ١-٩ ءزج هب( ٩ و ٧ ،۶ ،)٨
 تاقيقحت زكرم١٣٨٧٢٠٠٨نكسم و نامتخاس تاقيقحت زكرمهوزج٩۵۶٢يتستيناربجنتب يژولونكت

 و نامتخاس
نكسم

--

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩هدازآ١٣٩۵٢٠١۶دنمجرا و تخبكينباتك۶٩٣۴يحيرشت و يتستيناربج٠/۵٠/۵۶١۶هژورپ و دروآرب و هرتم
دوش هعلاطم ٧ و ۴ ياھ لصف١٠٨٩بدا و ملع١٣٩٢٢٠١٣يناطلس رايماك ،نافابيلاق يدهمباتك۵٧٩٠يحيرشت و يتستيناربج١١٨٣٢نامتخاس يارجا ياھ شور
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵شناد ناكرا١٣٩٢٢٠١٣روپ يلين دمحم ،يدادادخ اضرباتك۶٨۴٠يحيرشت و يتستيناربجنامتخاس يارجا ياھ شور
 رومارتفد١٣٩٢٢٠١٣يسابع داوجباتك٩۵۶٠يتستيناربج٣٠٢۴نامتخاس يلم تاررقم

 ّيلم تاررقم
نامتخاس

.دوش هعلاطم ١٢ و ٧ ،٢ ،١ ثحبمراهچ٣١۵٠

 رد ينامتخاس تالآ نيشام
يزاسھار

 - يناهبهب ديمح رتكديوفيرويپ يورل تربارباتك۶۶٣۵يحيرشتيناربج٢٠١٨
 روصنم يلع رتكد
يكاخ

و ملع هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣
تعنص

دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،۴ ،٣ ياھ لصف٢٨٨٨

 همانرب تنواعم١٣٠٠١٩٢١تراظن و يزير همانرب تنواعمباتك٨٨٩٩يحيرشتيمازلا يصصخت٣٠٢۴ناميپ تاررقم و لوصا
 تراظن و يزير
 تساير
يروهمج

 هيرشن( اهنآ تاررقم و اهناميپ يصوصخ و يمومع طيارش١۶۵٢
 :هرامش ،لماك روط هب )ييارجا ينف ماظن ۴٣١١ هرامش

 لمعلاروتسد عوضوم اب ١۵/٩/١٣٨٢ خروم ١٧٣٠٧٣/١٠١
 تسرهف ،لماك روط هب اهناميپ ياهب داحآ ليدعت هوحن
 لمعلاروتسد( ١٣٩٢ لاس هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب
٣٣٢۶٠/١٠٠ :هرامش ،)۵ ات ١ ياهتسويپ و تايلك ،دربراك
لماوع باختنا هوحن لمعلاروتسد عوضوم اب ٢٧/۴/٩١ خروم
 نارواشم يھاگراك تراظن تامدخ همحزلا قح نييعت و
۶۵۶۶٣/١٠٠ :هرامش ،)مئامض زا ريغ هب( ١٣٩١ لاس
 هنماد نييعت لمعلاروتسد عوضوم اب ١۴/٨/١٣٩١ خروم
 هلحرم ود و كي تاصقانم رد يداهنشيپ بسانتم ياهتميق
 اب ۴/٢/١٣٨٩ خروم ۶۴٠۵/١٠٠ :هرامش ،لماك روط هب يا
 تروص هب ينامتخاس ياھراك يارجا ناميپ داقعنا عوضوم
 خروم ١-۵٠٩٠/۵۴/١١٠٨٢ :هرامش ،لماك روط هب عمجرس

 زا يشان تاريخات هبساحم هوحن عوضوم اب ٢/٩/١٣۶٠
 :هرامش ،لماك روط هب اهتيعضو تروص تخادرپ رد ريخات

۵٠٩٠ همانشخب وريپ ٨/۴/١٣۶١ خروم ١-۵١٨٨/۵٧/١٣٠٠
 يرازگرب نوناق ٢٩ هدام ه دنب همان نييآ ،لماك روط هب
 تراظن و يزير همانرب تنواعم ١۶/٧/١٣٨۵ خروم تاصقانم
 يياراد و يداصتقا روما ترازو و يروهمج تساير يدربھار
.دوش هعلاطم لماك روط هب

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيمازلا يصصخت٣٠٢۴اهمتسيس يحارط و ليلحت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت١/۵١/۵١٢٢۴تخاس تيريدم رد هنايار دربراك
.دوش هعلاطم ۵ لصف۶۵٧نارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يجرف ريما-يچبالگ دومحمباتك۶۵٣۴يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣۶هژورپ يرادباسح و يلام تيريدم
 نامزاس١٣٩۴٢٠١۵يرايتخب زيورپباتك۶۶٨٨يحيرشتيرايتخا يصصختهژورپ يرادباسح و يلام تيريدم

 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح ۶ لصف۶۶١

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٢٢١١۶١۶ تخاس ياهشور
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٢١١۶١۶نتب يلاع يژولونكت
 لرتنك و يزير همانرب ياهشور
هژورپ

و ملع هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يسودق زيورپباتك۶۶۴٠يحيرشتيمازلا يصصخت٢١١۶١۶
تعنص

.دوش هعلاطم ١۵ و ١٣ ،١١ ،١٠ ،۶ ،٢ ياھ لصف١٠٣١
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩١٢ : دورو مرتنارمع يسدنهم-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩١٢ : نوناق لامعا مرتتخاس تيريدم و يسدنهم - نارمع يسدنهم-١٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۵٢ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 لرتنك و يزير همانرب ياهشور
هژورپ

 داهج١٣٩٣٢٠١۴يدمحم ريش جاح يلعباتك٧۵٧۶يحيرشتيمازلا يصصخت
 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠۵

 يلم تاررقم نيودت رتفدباتك٨١٢۴يحيرشتيمازلا يصصخت١٢١١۶١۶ تخاس ياهشور
نامتخاس

 نيودت رتفد١٣٨٨٢٠٠٩
 يلم تاررقم
نامتخاس

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶

 ،روپنايناضمر ربكا يلعليون مادآ ،سکورب .يج.يجباتك٨١٢۵يحيرشتيمازلا يصصخت١ تخاس ياهشور
يرظن هاش اضر دمحم

.دوش هعلاطم ٢٠ و ١٨ ،١۶ ياھ لصف٩٨۶گنرذآ١٣٨٩٢٠١٠

 يمچرپ ديجم- راك تصرف ناسحاباتك٨١٢۶يحيرشت و يتستيمازلا يصصخت٢١١۶١۶تخاس تالآ نيشام تيريدم
رف نازورف فسوي- لالج

 نامزاس١٣٨٨٢٠٠٩
 و تيريدم
 يزير همانرب
شك

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ لصف١٠۴٣

.دوش هعلاطم ۶ لصف۶۶٢نارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يجرف ريما-يچبالگ دومحمباتك۶۵٣۴يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٢۴تايلمع رد قيقحت
-يدمحا هدازآ-زومآراک دمحمباتك٨٨٩٨يحيرشتيرايتخا يصصختتايلمع رد قيقحت

يحالف سيدهم
 هاگشناد١٣٨۵٢٠٠۶

 يتعنص
ريبکريما

.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٢١١۶١۶قيقحت شور
 و يسدنهم رد بختنم ثحابم
)روحم شزومآ( تخاس تيريدم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيمازلا يصصخت٢٠١۶

 شزومآ( ينميا و هاگراك تيريدم
)روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيمازلا يصصخت٢٠١۶

 هاگشناد١٣٩۶٢٠١۶داژنوكسا يدهم دمحمباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتستيناربج٢٠٢٠يسدنهم داصتقا
ريبكريما

.دوش هعلاطم ١٣ لصف ءزج هب ١۵ لصف رخآ ات ١ لصف زا٣٢٩
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