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 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانكباشيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 ،يدنوخآ اضريلع ،يناقرف يلعداوم لقن و لمح و هناخراك يحارطباتك٧۵٧٧يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣۶يتعنص ياھدحاو يزير حرط١١٢٢٠١۵

رالاسويد يلع،رف يهلا ناسحا
 داهج١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴۶۴۴۵١٨۵

 يھاگشناد
 هاگشناد
فيرش يتعنص

--

لح هار دنب رخآ( ٣-١-١ دنب رخآ ات ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٣همرت١٣٨٨٢٠٠٩٩۶۴٧٨٩٣٠۶Xداژنايرآ يلق رداهبريميديلوت ياھ متسيس يزير همانربباتك٨٢۴٠يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣۶ديلوت يزير همانرب١١٢٢٠٢١
.دوش هعلاطم ۶ لصف و )يکيمانيد

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴١۴٠١٩١٩فيظن هبيبح٢ تايلمع رد قيقحت يشيامزآ٩٧٧٨يحيرشت و يتستيناربج٢٣٠٣۶ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٢٢
 ينيسح سابع ديس،يريشبيتعنص ياھ متسيس يحارطباتك۵٩۶٧يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣۶يتعنص ياھ متسيس يحارط١١٢٢٠٣۵

داژن ينيسح داوج ديس- وج
 ديس،يريشب رتكد
- وج ينيسح سابع
 ينيسح داوج ديس
داژن

.دوش هعلاطم ٩و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣٠٧٣دھاش هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴۶١٢٠٧٧٨

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩

روحم شزومآ
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 هريجنز و كيتسجل ينابم و لوصا١٣١۴٠٧۵
نيمات

 فوتسيرك -رلدتسا تومتراھنيمأت هريجنز تيريدمباتك۶۶١۴يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠
رگليك

 اضر ،يرگسع نيرسن
يناھارف يناريجنز

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴۴۶٣٣٠٢٧
ريبكريما

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١

 ياھ متسيس يزاس هيبش١٣١۴٠٧۶
كيتسجل

 هتسسگ ياھ متسيس يزاس هيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠
دماشيپ

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩۶۴۶٣٧٩٢٣٠ ي جو ل ح م  م شا ھن سرا ك  نا ج ، س ك ن ب  ير ج
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٠

 متسيس يحارط و ليلحت و هيزجت١٣١۴٠٩۵
كيتسجل ياھ

 و ملع هاگشناد١٣٩۴٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۴۵۴١٩٧٠يدمحا يدهم ،يروميت ميھاربانيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠٢۵۴يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠
ناريا تعنص

 هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩
.دوش

 حطس رد کيتسجل و نيمأت هريجنزباتك١٠٢۴٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠للملا نيب كيتسجل١٣١۴٠٩۶
يللملا نيب و يلم

 ،يناھارف يناريجنز اضر
ينزرواد و يرگسع

 هسسؤم١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴۴۶٩٣٢٩٨
 و تاعلاطم
 ياھ شھوژپ
يناگرزاب

.دوش فذح١٣ و ١٢ ،۵ ،٢ ياھ لصف٣٠٧۶

 همانرب يژتارتسا نيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠٢۶١يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠نيمات هريجنز ياھ هركيپ و يحارط١٣١۴٠٩٧
تايلمع و يزير

 نارماک اضر و نايئارحص دشار
دار

دوش هعلاطم ١۴ و ١٣ ،١٢ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۴٨٧دھاش هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠۶١٢١٣٩٠

 و نيمات هريجنز يكينورتكلا تيريدمباتك١٠٢۵۶يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يكينورتكلا نيمات هريجنز١٣١۴٠٩٨
يرتشم اب طابترا

--رگن يتآ١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٨٧٨٣٨٨٩يمرك هموصعم -يمرك نارهم

تراجت رب يدركيور اب يكينورتكلا تراجتباتك۶۶۵۶يحيرشت و يتستيرايتخايكينورتكلا نيمات هريجنز١٣١۴٠٩٨
)مود تساريو( يعامتجا

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠۶٠٠۴۶٩٣روپانالوم نيمار -نايحتف دمحم

 يدرکيور نيمأت هريجنز لرتنک و يحارطباتك١٠٢۵٠يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يليلحت نيمات هريجنز١٣١۴٠٩٩
يمک

١۴ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣٠٧٧رشن نابرهم١٣٩١٢٠١٢٩٧٨۶٠٠۵٨٢٣۴٢۴يجريدهم دازومع ،داژنرفعج
.دوش هعلاطم

 هنيهب و يدنب نامز ياھ لدم١٣١۴١٠٠
لقن و لمح يزاس

 و لقن و لمح يسدنهم يزير همانربباتك۶۶٢٧يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠
داوم يئاجباج ليلحت

 و ملع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۴٩٧٨٩۶۴۵۴۴١۴ينيسح ديس دمحمديس
تعنص

.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠عيزوت ياھ متسيس١٣١۴١٠١
 و ديلوت لرتنك و يزير همانرب لوصاباتك۶٨٣٣يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٢۴اھ يدوجوم و داوم تيريدم١٣١۴١٠٢

اهيدوجوم
 هعلاطم ١۴ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٩٨شناد ناكرا١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٢۵٩١٢٠۶يدمحمريش جاح يلع

دوش
 اب طبترم تايلمع و رابنا تيريدمباتك١٠٢۵٢يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٢۴نآ تايلمع و رابنا يحارط١٣١۴١٠٣

يرادرابنا ياھ متسيس
 نامزاس١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴۶١٧۵۵۶٣ينيلع يلعنيسح

 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح ١١ و ٧ ياھ لصف٢۴٩٩

 متاحديس- نايحتف دمحمتاعالطا يروانف تيريدمو ينابمباتك٩۶٢٣يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠تاعالطا يروانف١٣١۴١١٧
رون يودهم

دوش فذح ١٨ و ١٧ ياھ لصف٢۴٨٨تعنصو ملع١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴۴۵۴١۵٣٧

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴٠١١٣٢٠٢لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴يسدنهم رامآ و لامتحا١٣١۴١١٨
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴١
نيمات هريجنز و كيتسجل -١ عيانص
)روحم شزومآ(

 هريجنز تيريدم رد بختنم ثحابمباتك٩٧١۵يتستيرايتخا٢٠٢٠
نيمأت

 يتورم يلع ،داژنرفعج دمحا
نايدسا هزئاف و يدابآ فيرش

.دوش فذح ۶و ٢ ،١ ياھ لصف٢۵٣۵نابرهم١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨۶٠٠۵٨٢٢٨١٢

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴٢
نيمات هريجنز و كيتسجل -٢ عيانص
)روحم شزومآ(

هيزجت :نيمأت هريجنز رد لالتخا و ميرحتباتك١٠۴٣١يتستيرايتخا٢٠٢٠
هلباقم ياھراکھار و ليلحت و

 -يدرگذ نيدلا ماسح ديس
ينزرواد يدھ

 نامزاس١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٨٨٩۶٧۵۶
 تيريدم
يتعنص

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴٢
نيمات هريجنز و كيتسجل -٢ عيانص
)روحم شزومآ(

--نابرهم١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨۶٠٠٧٣١٧٨٧٧يدومحم و داژنرفعجرادياپ نيمأت هريجنزباتك١٠۴۵٢يتستيرايتخا
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نيمسا




