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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 ات ۵۶ هحفص زا(٣ لصف ،)۵۵ ات ٣۵ هحفص زا(٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يمومع يضاير١٣٩٧٢١١١١۴٠٧
 ات ١۴١ هحفص زا(۵ لصف ،)١٢-٣ شخب و ٨۴ ات ٧٧ ،٧۴
 هحفص زا(٧ لصف ،)٢۴۵ ات ١٨۶ هحفص زا(۶ لصف ،)١٨۵
 زا( ٩ لصف ،)٣٢٠ ات ٢٨٩ هحفص زا(٨ لصف ،)٢٨٨ ات ٢۴٧
 فذح اياضق هيلک تابثا .دوش هعلاطم )٣٨۴ ات ٣٢١ هحفص
دشاب يم

 لوا و مود تمسق -٢  ي مو م ع  ي ضا ير يشيامزآ۴٩۴۴يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع يضاير٢٣٩٧٢١١١١۴٠٨
) ي م ي ش  ه ت شر(

 زا و ۵ لصف ناياپ ات ٢ لصف يادتبا زا لوا تمسق زارون مايپ١٣٩٢يميھاربا يدهم دمحم
 هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات ۶ لصف يادتبا زا مود تمسق
.دوش

رون مايپ١٣٩٢يليبدرا رافص لامجيلومعم ليسنارفيد تالداعم يشيامزآ٨٢٧۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴ليسنارفيد تالداعم٣٣٩٧٢١١١١۴٠٩
رون مايپ١٣٩٢يعيفش دوعسم -يوراس دوعسميسدنهم تايضاير يشيامزآ۶٩٨٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم تايضاير۴٣٩٧٢١١١١۴١١
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠ يرا ه ب ا ضرد م ح م نو س ن ب  س ير ھكيناكم - ١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٨يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يمومع كيزيف۵٣٩٧٢١١١٣٢۵٨
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۶٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٧٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسارون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٨٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٩٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١٠٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١١٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٢٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٣٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١۶٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١٧٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ١٨٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخبفراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف١٩٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

رون مايپ١٣٩١

رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
رون مايپ١٣٩٢

رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

 شياريو( ١ دلج امرگ لاقتنا رب يا همدقمباتك۵٩٨٨يحيرشت٣٠٣۶ترارح لاقتنا٢٧٣٩٧٢١٣١۵٠٠٨
)مراهچ

 -يمتسر رغصا يلعتيود ديويد -ارپورك نيا كنارف
يزاريش ميرم

 هاگشناد١٣٩۵
ناهفصا

١-۶ شخب زا ۶ لصف ،٣-۴ شخب ناياپ ات ۴ ،٣ ،٢ ،١ لوصف
-٧ شخب ناياپ ات ١-٧ شخب زا ٧ لصف ،٣-۶ شخب ناياپ ات
.دوش هعلاطم ۴-٨ و ١-٨ ياھ شخب طقف ٨ لصف و ١-٢
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فيدر
 مرت
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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 يديشر اضر - روپدمحم ديماکيتاتسا يشيامزآ١٠۶٨٩يحيرشت٣٠٣۶كيتاتسا٢٨٣٩٧٢١٣١۵٠٠٩
يردنکسا هللادبع - يدبيم

رون مايپ١٣٩۶

 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يحيرشت١٣٠٣۶ حلاصم تمواقم٢٩٣٩٧٢١٣١۵٠١٢
 ،نوتسناج.لسار.يا
كروزام.فاديويد ،فلويد.يتناج

 ياھ شخب زج هب(٣ ،)١۶-٢ شخب زج هب(٢،١ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهب
 زج هب(۵ ،)١۵-۴ ات٨-۴ ياھ شخب زج هب(۴ ،)١٣-٣ ات٩-٣
 هب(٧و )٩-۶، ٨-۶ ،۵-۶ياھ شخب زج هب(۶ ،)۶-۵ شخب
.دوش هعلاطم)) ١٣-٧ ات ١٠-٧، ٨-٧ ات ٧-٧(ياھ شخب زج

 مظاك ،يزيرهم ييوبا ديحوداوم ملع لوصاباتك١٠٧٠١يحيرشت و يتست٣٠٣٠داوم ملع٣٠٣٩٧٢١٣١۵٠١۵
يبسامهط

راديپ١٣٩۶

 يديشر اضر ،کيجات نسحمنيشام کيمانيدباتك١٠٧٠٣يحيرشت٣٠٣۶نيشام كيمانيد٣١٣٩٧٢١٣١۵٠١٧
ولناخرفص فسوي ،يدبيم

راديپ١٣٩۶

 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يحيرشت٢٢٠٢٠ حلاصم تمواقم٣٢٣٩٧٢١٣١۵٠٢٠
 ،نوتسناج.لسار.يا
كروزام.فاديويد ،فلويد.يتناج

 و ١٠ ،)۴-٩ ات ١-٩ ياھ شخب ءزج هب( ٩ ،٧ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهب
.دوش هعلاطم ١١

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢حلاصم تمواقم هاگشيامزآ٣٣٣٩٧٢١٣١۵٠٢۵
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢تالايس كيناكم هاگشيامزآ٣۴٣٩٧٢١٣١۵٠۶٧
 ينف -بارهش١٣٩٧يتسوپ مارهبنوسمات .ت مايليونآ ياھدربراك اب تاشاعترا يروئتباتك٨۶۵۵يحيرشت٣٠٣۶يكيناكم تاشاعترا٣۵٣٩٧٢١٣١۵٠٧٠

ناينيسح
-٣ ،٢-٣ ،١-٣ ياھ شخب( ٣ ،)۵-٢ زجب( ٢ ،١ ياھ لصف
-۵ ،١-۵ ياھ شخب( ۵ ،)۴-۴ ات ١-۴ زا( ۴ ،)٨-٣ ،٧-٣ ،۵
دوش هعلاطم )٣-٧ ات ١-٧ زا( ٧ ،)۵-۴ ،٢

 يناشاک ،هداز کلمتياو .م کنارفتالايس کيناکمباتك٨٩۶٧يحيرشت٣٠٣۶تالايس كيناكم٣۶٣٩٧٢١٣١۵٠٩١
راصح

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصفادرف ناهج -امن١٣٩٣

 ءزج هب( ۴ ،)١٣-٣ شخب ءزج هب( ٣ ،٢ ،١ ياھ لصفامن١٣٩۴ييانيس انيسكيرگ .يج .لا - مايرم زميجيسدنهم كيناكم : كيمانيدباتك۶١٧٩يحيرشت٣٠٣۶كيمانيد٣٧٣٩٧٢١٣١۵٠٩٧
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،)٧-۴ و ۶-۴ ياھ شخب

 يكيتامنيس بيكرت( اهمزيناكم يحارطباتك۶٢٣٧يحيرشت٣٠٣۶اھ مزيناكم يحارط٣٨٣٩٧٢١٣١۵١١٩
)اھراگدنب

 يلع دمحم ،روبص نيسحدمحم
يرظن

 داهج١٣٩٠
 يھاگشناد
نارهت دحاو،

 و ٢-٨ ،١-٨ ياھ شخب( ٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
 ،٩-١٠ ،٨-١٠ ،٣-١٠ ،٢-١٠ ،١-١٠ ياھ شخب( ١٠ ،)٣-٨
 هعلاطم )٣-١٢ و ٢-١٢ ،١-١٢ ياھ شخب( ١٢ و )١٠-١٠
.دوش

هناگي يضترم -لصا يميلس نيديآرازبا نيشام هاگراكهمانسرد٧١٢۴يحيرشت٠١١۶يزاسرازبا و رازبا نيشام هاگراك٣٩٣٩٧٢١٣١۵١٢٨
يديص ليعامسا-

رون مايپ١٣٩٢

 كيمانيد و تاشاعترا هاگشيامزآ۴٠٣٩٧٢١٣١۵١٣٣
نيشام

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 شياريو -يسدنهم شرگناب -كيمانيدومرتباتك۵٨٧۵يحيرشت٣٠٣٠كيمانيدومرت۴١٣٩٧٢١٣١۵١٣۵
موس

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهبزلوب يا ليئاخيم -لجنس لا سنوي

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢كيمانيدومرت هاگشيامزآ۴٢٣٩٧٢١٣١۵١٣٧
حرش١٣٩۴ينيبم نارماك)مراهچ شياريو( قارتحا و تخوسباتك٩۴٣٠يحيرشت٣٠٣٠قارتحا و تخوس۴٣٣٩٧٢١٣١۵١٨٧
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶يراكقرو و يراكشوج هاگراك۴۴٣٩٧٢١٣١۵١٩٠
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶كيناكموتا هاگراك۴۵٣٩٧٢١٣١۵١٩١
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢ترارح لاقتنا هاگشيامزآ۴۶٣٩٧٢١٣١۵٢٢٨
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶وردوخ رد يتعنص تيريدم۴٧٣٩٧٢١٣١۵٢٣١
 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتست٢٠١۶وردوخ تعنص رد يسدنهم داصتقا۴٨٣٩٧٢١٣١۵٢٣۶

)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ
 هاگشناد١٣٩۶داژنوكسا يدهم دمحم

ريبكريما
.دوش هعلاطم ١٣ لصف ءزج هب ١۵ لصف رخآ ات ١ لصف زا

 English for the Students ofباتك٨٩٧۶يتست٢٠٢٠يصصخت نابز۴٩٣٩٧٢١٣١۵٢٣٧
Automotive Mechanics

تمس١٣٩۶ينامرك يركسع ديمح

 هلادبع - يبسامهط مظاكديلوت ياھ شور يشيامزآ١١٣٢٢يحيرشت٣٠٣٠وردوخ ءازجا ديلوت ياھ شور۵٠٣٩٧٢١٣١۵٢٣٨
يردنكسا

رون مايپ١٣٩۶

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶يزاس بلاق و يرگ هتخير هاگراك۵١٣٩٧٢١٣١۵٢٣٩
داس١٣٨٩يناضمر نيسحوردوخ يناسر تخوس متسيس يژولونکتباتك٨٩۴٩يحيرشت٣٠٣٠يناسر تخوس ياھ متسيس۵٢٣٩٧٢١٣١۵٢۴٠
راديپ١٣٩٧ييازريم ناويک١ ينف مسر و يشک هشقنباتك١١٠٠۵يتست١١٨٣٢يتعنص يشك هشقن۵٣٣٩٧٢١٣١۵٢۴١
رون مايپ١٣٩٧يناقتا ديجمريميلخاد قارتحا ياھروتوم يشيامزآ١١٣٢۶يحيرشت٣٠٣٠يلخاد قارتحا ياھروتوم۵۴٣٩٧٢١٣١۵٢۴٢
 يناشاک ،هداز کلمتياو .م کنارفتالايس کيناکمباتك٨٩۶٧يحيرشت٣٠٣٠وردوخ كيمانيدوريآ۵۵٣٩٧٢١٣١۵٢۴٣

راصح
.دوش هعلاطم ٧ لصفادرف ناهج -امن١٣٩٣

 ياھوردوخ کيمانيدوريآ ياھ ينتسنادباتك٩٩٨٣يحيرشتوردوخ كيمانيدوريآ٣٩٧٢١٣١۵٢۴٣
يراوس

ثلاث١٣٩٣نيرز اضردمحم

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصفراگن شناد١٣٩۵روپ عراز اضرمالغسانيداب -يلگيش)مهن تساريو (نيشام ءازجا يحارطباتك٩٠١٩يحيرشت٣٠٣۶ءازجا يحارط۵۶٣٩٧٢١٣١۵٢۴۴
 هاگشناد١٣٩٣يلضف ريما يلعيسدنهم رد يحارط ياھ شورباتك۶٠٨۵يحيرشت٢٠١۶يسدنهم يحارط ياھ شور۵٧٣٩٧٢١٣١۵٢۴۵

فيرش يتعنص
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف_١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتكيناكم يسدنهم_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتوردوخ يسدنهم_١٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٢٢ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 كمك هب وردوخ ازجا يحارط۵٨٣٩٧٢١٣١۵٢۴۶
رتويپماك

 كمك هب تخاس و يحارطباتك۵٧٨٠يحيرشت و يتست٢٠٢٠
CAD/CAM/CAEرتويپماك

 ناسحا و يقداص نيسح دمحم
يروكش

.دوش فذح ١٠ و ٧ ،۶ ياھ لصفدباع١٣٩٣

ادرف ناهج -امن١٣٩٠نازارخ يدهموردوخ تکرح يروئتباتك٨٩۵٠يحيرشت٣٠٣٠وردوخ كيمانيد ينابم۵٩٣٩٧٢١٣١۵٢۴٧
 و تردق لاقتنا ياھ متسيس۶٠٣٩٧٢١٣١۵٢۴٨

هاگراك
 تردق لاقتنا-۴دلج -وردوخ يژولونكتباتك٨٩۴٨يحيرشت٣٠٣٠

وردوخ
ادرف ناهج -امن١٣٩۵نازارخ يدهم

 هندب و يساش ياھ متسيس۶١٣٩٧٢١٣١۵٢۴٩
هاگراك و وردوخ

ادرف ناهج -امن١٣٩۵نازارخ يدهموردوخ هندب و يساشباتك٨٩۵١يحيرشت٢١٢٠٣٢

امن١٣٩۶نازارخ يدهموردوخ يحارطباتك١٠۶٨٧يحيرشت٣٠٣٠وردوخ يحارط يسدنهم ينابم۶٢٣٩٧٢١٣١۵٢۵٠
 كيتامونپ و كيلورديھ شزومآ ماگ هب ماگباتك۶١۴۶يحيرشت٢٠١۶كيتاموين و كيلورديھ۶٣٣٩٧٢١٣١۵٢۵١

يتامدقم
حارط١٣٩۶نايديشروخريش ربكانوسناج زميج

 قارتحا ياھروتوم يسدنهم ينابمباتك۶۶۴٧يحيرشت٣٠٢۴ينوتسيپ ياھروتوم۶۴٣٩٧٢١٣١۵٢۵٢
يلخاد

و ملع هاگشناد١٣٩٢عيانص رهپسكبار كاپ دراليو
تعنص

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴لزيد ياھروتوم۶۵٣٩٧٢١٣١۵٢۵٣
 -يتعيرش اضردمحمدنيلرگس .ج .يراليدربراك دودحم يازجا ليلحتباتك۶٠۴١يحيرشت٢١٢٠٣٢دودحم ناملا ياهشور۶۶٣٩٧٢١٣١۵٢۵۴

نيزرف دمحم
 هاگشناد١٣٩۴

ناهفصا
،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٢ ،١١ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم ٢١ و ٢٠
امن١٣٩۵نازارخ يدهموردوخ رد نيون ياھ يژرنا دربراکباتك١٠۶٨٨يحيرشت٣٠٢۴وردوخ رد ون يژرنا دربراك۶٧٣٩٧٢١٣١۵٢۵۵
ادرف ناهج -امن١٣٩۵نازارخ يدهموردوخ يكيرتكلا ياھ هاگتسدباتك٨٩۵٢يحيرشت٣٠٢۴وردوخ كينورتكلا و قرب يژولونكت۶٨٣٩٧٢١٣١۵٢۵۶
 و يريگ هزادنا ياھ متسيس۶٩٣٩٧٢١٣١۵٢۵٧

لرتنك
 اضردمحم -يياضر نيسحريمايكينورتكلا يريگ هزادناباتك۶٨٠٠يحيرشت٣٠٢۴

يباھذ
راگن شناد١٣٩۴

 و هيوهت ياهمتسيس يحارط٧٠٣٩٧٢١٣١۵٢۵٨
وردوخ شيامرگ

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶يصصخت هژورپ٧١٣٩٧٢١٣١۵٢٩٨
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٠٣٢يزومآراك٧٢٣٩٧٢١٣١۵٢٩٩
٣ ،٢ ،)١-١-٢ و ١-١-١ ياھ شخب ءزج هب( ١ ياھ لصفرون مايپ١٣٨٩يرفنضغ يضترمقرب يسدنهم ينابم يشيامزآ۵٣٧٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠قرب يسدنهم ينابم٧٣٣٩٧٢١٣١٩٠٠٧

 ءزج هب( ۴ ،)٧-٢-٣ رخآ ات ٢-٢-٣ ياھ شخب ءزج هب(
-۵ ياھ شخب ءزج هب( ۵ ،)١١-۴ رخآ ات ١٠-۴ ياھ شخب
 ،)١۵-۶ رخآ ات ۵-۶ ياھ شخب ءزج هب( ۶ ،)١١-۵ رخآ ات ۴
 شخب ءزج هب( ٩ و )٧-٨ رخآ ات ٢-٨ ياھ شخب ءزج هب( ٨
.دوش هعلاطم )لصف رخآ ات ١-٢-٢-٩ ياھ

 ميھاربا -يروصنم نسحدمحميطخ لرتنک ياهمتسيس يشيامزآ١٠٣۵٨يحيرشت و يتست٣٠٣٠كيتاموتا لرتنك٧۴٣٩٧٢١٣١٩٠۴٧
هداز يفاحص

رون مايپ١٣٩۵

 سمش ميرم،نايناطلس هميهفيددع تابساحم ياهشور يشيامزآ١٠۴١٣يحيرشت و يتست٢٠١۶يددع تابساحم٧۵٣٩٧٢١۵١١٠٧۵
يرالوس

-٨ شخب(٨ ،)۵-٧و ۴-٧ شخب(٧،)٧-٢ شخب(٢ياھ لصفرون مايپ١٣٩۵
دوش فذح )۶-٩ شخب(٩و )٣

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢مدقم ناگداز ميرك دوادC هتفرشيپ يزاس همانرب يشيامزآ٨١٨٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يسيون همانرب٧۶٣٩٧٢١۵١١٠٩١
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