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رون مايپ هاگشناد
١۴:١٠ - 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
 و يطخ يزير همانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتستيناربج١٣٠٣۶ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٠١

نآ ياھدربراك
 باتك١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨۶٠٠۵١٠٧٠۵٠ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
 شخب يادتبا ات( ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٩٧

.دوش هعلاطم )١٠-٩
 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتستيناربج٢٠٢٠يسدنهمداصتقا١١٢٢٠٠٧

)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
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 و لقن و لمح يسدنهم يزير همانربباتك۶۶٢٧يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٢۴لقنو لمح يزير همانرب١٣١۴٠١١

داوم يئاجباج ليلحت
 و ملع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۴٩٧٨٩۶۴۵۴۴١۴ينيسح ديس دمحمديس

تعنص
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩

 و  نا ي ئا سرا پ  ي ل عديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتستيرايتخا٣٠٢۴كيژتارتسا يزير همانرب١٣١۴٠١٣
يبارعا د م ح م

 رتفد١٣٩۵٢٠١۴٩۶۴۶٢۶٩٣٩٧
 ياهشھوژپ
يگنھرف

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

 ركفت راكو بسك يسانش ييايوپباتك٩۵٩۶يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يكيمانيد ياھ متسيس١٣١۴٠٢٣
 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

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠تيريدم يتاعالطا ياھ متسيس١٣١۴٠٢٧
يمرك سدنهم ،يبيبح

 و ١٠ و ٩ ،٨ لصف :٣ شخب و ٣ و ٢ ،١ لصف :١ شخب۴۴١رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨۶٠٠٩٠۶٨٠۶٧
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ياھ لصف :۴ شخب

)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩
روحم شزومآ

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧٠٨۶٧يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتستيناربج٢٠١۶نامزاس يروئت و تيريدم لوصا١٣١۴٠۵٨
--رگن يتآ١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨۶٠٠٩١٠٧۶۶٧يرقاب -ناوخالمع ات هديا زا - شناد تيريدمباتك١٠٢۵٣يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٢۴شناد تيريدم١٣١۴١١۶
 يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴يسدنهم رامآ و لامتحا١٣١۴١١٨

لصا
 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴٠١١٣٢٠٢

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

 ات١٠۵ ،٨٧ ات ٧٧ تاحفص ءزج هب(٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٢٨٣٣نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠٣٩٣٢٠٨روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣۶يريگ ميمصت يروئت١٣١۴١٢۴
)٢٨۶ات٢٧۶ و ٢۶٠ات ٢۵٢ ،١٩٠ات١۶۶ ،١۴٣ ات ١٢٧ ،١٢١
.دوش هعلاطم

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرابجا٣٠٣٠متسيس يسدنهم١٣١۴١٢۵
 تيريدم و يلام يسدنهم ينابمباتك١١٢۵٨يحيرشتيرابجا٣٠٣٠يلام يسدنهم١٣١۴١٢۶

کسير
 ،يدابآ حلاص يلعلاھ دراودا ناج

حايس داجس
 هنايار هورگ١٣٨۴٢٠٠۵٩۶۴٠۶۶۶٣٣۵

زادرپ ريبدت
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

 تيريدم و يلام يسدنهم ينابمباتك١١٢۶٢يحيرشتيرابجايلام يسدنهم١٣١۴١٢۶
کسير

--تمس…+١٣٩۶٢٠١٧٩/٧٨٩۶۴۴۵٩٨٢eيعار اضر

 و ملع هاگشناد١٣٩۴٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۴۵۴١٩٧٠يدمحا يدهم ،يروميت ميھاربانيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠٢۵۴يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣۶هضرع هريجنز يزير همانرب١٣١۴١٢٧
ناريا تعنص

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

 همانرب اب ينامز ياھ يرس ليلحتباتك١١٢۴٠يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣۶ينامز ياهيرس و ينيب شيپ١٣١۴١٢٨
R رد يدربراک ياھ

 رشن زکرم١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠١١۴۵٨٢يناکشم اضردمحمناچ کيس ،ريارک ناتاناج
يھاگشناد

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

 هب ماگ شور هب هژورپ لرتنک و تيريدمباتك١١٢۶٣يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠هژورپ تيريدم و يزير همانرب١٣١۴١٢٩
)مھدزاود شياريو(ماگ

 ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣٣۶١همرت…٠+١٣٩۶٢٠١٧٩/٧٨٩۶۴٩٧٨١eرورپ هزبس ديجم
.دوش هعلاطم ٢٠ و ١۵ ،١۴ ،١٣

 ياھرازبا-ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٢يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠عماج تيفيك تيريدم١٣١۴١٣٠
)لوا دلج(يگنھرف و كيژتارتسا

يلوصا ،شنم يزاريش ،يرفعج
نارگيد و

--اسر١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴٣١٧۴۶١١

١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۵اسر١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴٣١٧۵٣٩١يرفعج يفطصم)موددلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٣يحيرشت و يتستيرابجاعماج تيفيك تيريدم١٣١۴١٣٠
.دوش هعلاطم

،يبارعا دمحم ديسگنيلش .آ اسيلمكيژولونكت يروآون كيژتارتسا تيريدمباتك٧٧٩٢يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٢۴يروآ نف و يروآون تيريدم١٣١۴١٣١
 هداز يقت دمحم
قلطم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴٩۶۴٣٧٩١٢١١
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هعلاطم ١٣ و ١٢  ،١١  ،١٠  ،٩  ،٧  ،۵  ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٨۶
دوش

--تمس١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۴۵٩١٨٣٩تداعس راي دنفسايناسنا عبانم تيريدمباتك٨٨١۴يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم١٣١۴١٣٢
 سونو رواد،اتسور دمحايبايرازاب تيريدمباتك٧۵٠٠يتستيرابجا٣٠٢۴يبايرازاب١٣١۴١٣٣

يميھاربا ديمحلادبع،
ددرگ فذح ١٣ و ١٢ ،۶ ،٢ ياھ لصف٣٠۶٩تمس١٣٩۵٢٠١٢٩٧٨٩۶۴۴۵٩١٨١۵

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٠١٠٨١٣٠يجولحم مشاھرکواب-نمربيليسدنهم رامآباتك۶٠۶٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يسدنهم ياھ هداد ليلحت١٣١۴١٣۴
يھاگشناد

 هعلاطم)١٠-۴ يادتبا ات(١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٣٠۶٧
.دوش فذح هريغتم دنچ نويسرگر لصف.دوش

تراجت رب يدركيور اب يكينورتكلا تراجتباتك۶۶۵۶يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يكينورتكلا تراجت ينابم١٣١۴١٣۶
)مود تساريو( يعامتجا

--رگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠۶٠٠۴۶٩٣روپانالوم نيمار -نايحتف دمحم

 -يناخناهج يلعوون يب دنوميرمود دلج يلام تيريدمباتك٧۵٠٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٢۴يلام تيريدم١٣١۴١٣٧
نايسراپ

--تمس١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵٩١١٨١

 هتسسگ ياھ متسيس يزاس هيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يرتويپماك يزاس هيبش١٣١۴١٣٨
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

 يپ لادنر ،نوتلك ديويد.ويلبدانرا رازفا مرن اب يزاس هيبشباتك٨٢۵٣يحيرشت و يتستيرايتخايرتويپماك يزاس هيبش١٣١۴١٣٨
كراتسا يتديويد ،يكسوداس

 ، يرقاب نسحم
 هط ، هيوبيس يلع
يزاجح نيسح

.دوش هعلاطم ٣ لصف۶٣٨زايارف١٣٩٠٢٠١١٩٧٨۶٠٠٩١۴٢٢٣١

هدازيلع هيمس -يرفنضغ يدهمشناد فشك و يواك هدادباتك۶۶۵٢يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠٢٠)روحم شزومآ(يواك هداد١٣١۴١٣٩
-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

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴٠
 شزومآ(يسدنهم تيريدم -عيانص
)روحم

نيون تايلمعوديلوت تيريدمباتك٨٧٧١يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠٢٠
 هريجنزو،اهلدم،اهمتسيس،ميھافم(
 ثحابم زا عماج يا هعومجم)نيمات
لمعوديلوت تيريدم

)٢٠-۶ رخآ ات ١-۶ يادتبا زا(۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨٣٢نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١١٩٧٨٩۶۴٠٣۶٢٧٩٢داژن رفعج دمحا
 يادتبا زا(١۶ و ١٣ ،)١٠-١١ ات لصف يادتبا زا(١١ ،١٠ ،
.ددرگ فذح هميمض.دوش هعلاطم)٢٨-١۶ ات لصف
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