
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتعيانص يسدنهم-١۴ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيھوژپ هدنيآ-١٧ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٠٨ - ١٣٩٧/٠۶/١۴ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 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
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣٠يسدنهم داصتقا١١٢٢٠٧٩

)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ
 هاگشناد١٣٩۶٢٠١۶٩٧٨٩۶۴۶۴٣۵۶٧٠داژنوكسا يدهم دمحم

ريبكريما
 و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٧

.دوش هعلاطم ١٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩

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

هدازيلع هيمس -يرفنضغ يدهمشناد فشك و يواك هدادباتك۶۶۵٢يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠يواك هداد تيريدم١٣١۴٠٧٠
-روپروميت كباب -

و ملع هاگشناد١٣٩٣٢٠٠٨٩۶۴۴۵۴١٧٨٢
تعنص

زا( ٨ ،۶ ،۵ ،۴ ، ٣ ،)٧٧ ات ٢۶ هحفص زا(٢ ،١ ياھ لصف٣٣٢٠
.دوش هعلاطم ١٠ و )٣٠٠ ات ٢٨٩ هحفص

 ات١٠۵ ،٨٧ ات ٧٧ تاحفص ءزج هب(٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٢٨٣٣نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠٣٩٣٢٠٨روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣۶يريگ ميمصتو يزاس ميمصت١٣١۴٠٧١
)٢٨۶ات٢٧۶ و ٢۶٠ات ٢۵٢ ،١٩٠ات١۶۶ ،١۴٣ ات ١٢٧ ،١٢١
.دوش هعلاطم

 يزاسلدم ياھ شورو ينابم١٣١۴٠٧٢
يكيمانيد ياھ متسيسو

 ركفت راكو بسك يسانش ييايوپباتك٩۵٩۶يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠
 يناهج يارب يزاس لدم و يمتسيس
هديچيپ

john D. Stermanو روپرارب شوروك 
نارگيد

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٣٠۶۶تمس١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۵٣٠۴١٨۶

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴٠٨٧
 شزومآ(يھوژپ هدنيآ -عيانص
)روحم

 ،يبارعا دمحم ديسگنيلش .آ اسيلمكيژولونكت يروآون كيژتارتسا تيريدمباتك٧٧٩٢يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠٢٠
 هداز يقت دمحم
قلطم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴٩۶۴٣٧٩١٢١١
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٧ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۵٣۴

ملع :يھوژپ هدنيآ يھوژپ هدنيآ يابفلاباتك١٠٢۶٠يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠يزاس لدم ياهشور و ينابم١٣١۴١٠۴
هدنيآ عارتخا و فشک رنھ و

 هورگ فصآ١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨۶٠٠٧٢۶۵١٨۵ناراکمھ و رف يکلم ليقع
 و يھوژپ هدنيآ
يناب هديد

--

 -يتعاط-يياطع رايزاميراگن هدنيآ ياھ شورباتك١٠٢۴٨يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠ينيب شيپ ياھ شور١٣١۴١٠٧
يمارهب -يرادملع

--شيور رشن١٣٩٣٢٠١۴٩٨٧٩۶۴۶١١۶٣٠۶

--شورس١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴١٢٠۵۵٨٩سيونشوخ رسايودنومسيس ويجرسيژولونكت و ملع تاعلاطم رب يا همدقمباتك١٠٢۵۵يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠يروانف و ملع تاعلاطم١٣١۴١٠٨
 ،ملع يراذگ تسايس رب يا همدقمباتك١٠٢۶۴يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يوانف و ملع يراذگتسايس١٣١۴١٠٩

يروآون و يروانف
 ديس - يرون يضاق رهپس ديس
يرون يضاق شورس

 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨۶٠٠۵٣٩۴۵١١
 تيبرت هاگشناد
سردم

 هعلاطم ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۵٠١
.دوش

 ،يناولا يدهم ديسلب.چا ليسس ،چنرف .لادنونامزاس رد لوحت تيريدمباتك٧٧٩٨يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠رييغت تيريدم١٣١۴١١٠
نسح

--يقارشارافص١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴۵٩٧٣۵۵٩

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠رادياپ هعسوت و يھوژپ هدنيآ١٣١۴١١١
 رد نآ دربراك و اھ يزاب هيرظن١٣١۴١١٢

هدنيآ تاعلاطم
 اھ يزاب هيرظن و يھورگ يريگ ميمصتباتك١٠٢۴۶يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠

تايلمع رد قيقحت شرگن اب
 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴٠٣۴۶۶۵۵روپرغصا داوجدمحم

نارهت هاگشناد
.دوش هعلاطم ۴ و ٢ ،١ ياھ لصف٢٠٧۶

 و  نا ي ئا سرا پ  ي ل عديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتستيرايتخا٣٠٣٠يروانف و ملع كيژتارتسا تيريدم١٣١۴١١٣
يبارعا د م ح م

 رتفد١٣٩۵٢٠١۴٩۶۴۶٢۶٩٣٩٧
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧

 تيريدم و يراذگ هيامرس يبايزرا١٣١۴١١۴
يروانف كسير

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠

 رد تيقفوم زمر :يژولونكت تيريدمباتك۶٨١٠يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يروانف لاقتنا١٣١۴١١۵
تورث قلخ و تباقر

 - يبارعا دمحمديسليلخ قراط
يدزيا دواد

 رتفد١٣٩١٢٠١٢٩۶۴٣٧٩٠۵٩٢
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هيلك ياھ يندناوخ ١١ لصف رخآ ات ١ لصف يادتبا زا١٣٢٠
.دوش فذح لوصف

--رگن يتآ١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨۶٠٠٩١٠٧۶۶٧يرقاب -ناوخالمع ات هديا زا - شناد تيريدمباتك١٠٢۵٣يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٢۴شناد تيريدم١٣١۴١١۶
 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴٠١١٣٢٠٢لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴رامآ و تالامتحا١٣١۴١٢١

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

 تارييغت يزاس هچراپکي يروآون تيريدمباتك١٠٢۶٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴يروآون تيريدم١٣١۴١٢٢
لوا دلج -نامزاس و رازاب،هناروانف

 و يتسارآ اضردمحمتنسب ناج،ديت وج
ناراكمھ

--اسر١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٣١٧٨۶٠۴

 فيرش حاتف يناولا يدهم ديسيمومع يراذگ يشم طخ دنيارفباتك٨٧٢۵يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴يمومع يراذگ يشم طخ١٣١۴١٢٣
هداز

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٨۴١۵٧۵٩
ييابطابط

--

 شزومآ( يروانف و ملع داصتقا١٣١۴١٣۵
)روحم

 ديدج هيرظن و ناينب شناد داصتقاباتك١٠۴۶۴يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠٢٠
 تسايس يناهج يامن اب هارمھ :دشر
روشك ۵٢ رد يروانف و ملع

 هيضرم و رف يكلم ليقع
)يملع شياريو( ييارخف

 ،يدابقيك هيضرم
 ،رف يكلم هدنخرف
روپ يهلا حتف ديمح

--هوژپ هدنيآ١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠٧٢۶۵٢٩١
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