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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
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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 يتست١٣٠٢۴ يدربراك يضاير٢٣٩٧٢١١١١۴١٠
) 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

 و هتسيرتكلا كيزيف هاگشيامزآ٣٣٩٧٢١١١٣٢۶٨
سيطانغم

شيامزآ ١٠ ماجنارون مايپ١٣٩٠يوحن گنشوھ٢ كيزيف هاگشيامزآ راكروتسديھاگشيامزآ نوتم۵١٨٨يحيرشت٠١٣٢

۵ ،)٣-۴ ،٢-۴ ،١-۴ ياھ شخب( ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢يمظاكوبا ميھاربا دمحم٢ هياپ كيزيف يشيامزآ۴٩۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶سيطانغم و هتيسيرتكلا كيزيف۴٣٩٧٢١١١٣٢٧۶
-٧ ،١-٧ ياھ شخب( ٧ ،۶ ،)٣-۵ ،٢-۵ ،١-۵ ياھ شخب(
٩ ،)۶-٨ ،۵-٨ ،۴-٨ ،٢-٨ ،١-٨ ياھ شخب( ٨ ،)٣-٧ ،٢
 ،٢-١٠ ،١-١٠ ياھ شخب( ١٠ ،)٢-٩ ،١-٩ ياھ شخب(

١٣ لصف و )٢-١١ ،١-١١ ياھ شخب (١١ ،)۴-١٠ ،٣-١٠
.دوش هعلاطم )٣-١٣ ،٢-١٣ ،١-١٣ ياھ شخب(

۵ ،)٨-۴ ،۵-۴ ،۴-۴ ،٣-۴ ياھ شخب( ۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠ يرا ه ب ا ضرد م ح م نو س ن ب  س ير ھكيناكم - ١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٨يحيرشت و يتست٢٠١۶كيناكم كيزيف۵٣٩٧٢١١١٣٢٧٧
 ياھ شخب( ۶ ،)۵-۵ ،۴-۵ ،٣-۵ ،٢-۵ ،١-۵ ياھ شخب(
 و )٢-١١ ،١-١١ ياھ شخب( ١١ ،٨ ،٧ ،)٣-۶ ،٢-۶ ،١-۶
.دوش هعلاطم ١٢

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يمومع يميش۶٣٩٧٢١١١۴٢٩۶
 -يهللا بيبح ديس -عراز داھرف٢ يمومع يميش يشيامزآ۵٢٧٠يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع يميش٧٣٩٧٢١١١۴٢٩٧

يتاولص نيسح
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢

 هفايقرقاب -هداز بارحم دومحم١ يمومع يميش هاگشيامزآيھاگشيامزآ نوتم۵٠٢٠يحيرشت١٠١٣٢ يمومع يميش هاگشيامزآ٨٣٩٧٢١١١۴٢٩٨
يدوواد

رون مايپ١٣٨٨

.دوش فذح ٧ لصفرون مايپ١٣٩٢يوترپ هبيط١يلآ يميش يشيامزآ۵۴۶٢يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يلآ يميش٩٣٩٧٢١١١۴٣٠١
رون مايپ١٣٩٠يوترپ هبيط١يلآ يميش هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨٩۶يحيرشت١٠١٣٢ يلآ يميش هاگشيامزآ١٠٣٩٧٢١١١۴٣٠٢
دوش فذح ٨ و ٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠يوترپ هبيط٢يلآ يميشيعطق۵٠۴۶يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يلآ يميش١١٣٩٧٢١١١۴٣٠٣
رون مايپ١٣٩٠يوترپ هبيط٢يلآ يميش هاگشيامزآيھاگشيامزآ نوتم۵٠٣٣يحيرشت٢٠١٣٢ يلآ يميش هاگشيامزآ١٢٣٩٧٢١١١۴٣٠۴
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١۴٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسارون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١۵٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١٧٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٩٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٢٠٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا٢١٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٢٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢۴٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢۵٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

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 گنھرف٢۶٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
رون مايپ١٣٩٢
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 مرت
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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

رون مايپ١٣٩١

رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٣٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
رون مايپ١٣٩٢

رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٣١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٣٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٣٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

 يديشر اضر - روپدمحم ديماکيتاتسا يشيامزآ١٠۶٨٩يحيرشت٣٠٣۶حلاصم تمواقم و كيتاتسا٣۴٣٩٧٢١٣١۵٠٨٩
يردنکسا هللادبع - يدبيم

 شخب ءزج هب(۴ ،)۶-٣ شخب ءزج هب(٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۶
 هب(٧ ،)۴-۵ و ٢-٣-۵ ،٣-٢-۵ ياهشخب ءزج هب(۵ ،)٣-۴
 هعلاطم )٩-٩ ناياپ ات ۵-٩ ءزج هب(٩و )٣-٧ شخب ءزج
.دوش

 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يحيرشتحلاصم تمواقم و كيتاتسا٣٩٧٢١٣١۵٠٨٩
 ،نوتسناج.لسار.يا
كروزام.فاديويد ،فلويد.يتناج

٢ ،)١-١٢ و ١-١٠ ،١-٩ ياھ شخب ءزج هب(١ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهب
١٩-٢ ،١٧-٢ ،٢-١۶ ،٢-١٣ ،٢-۶ ،٢-۴ ياھ شخب ءزج هب(
 هب(۴و )٣-١٣ ناياپ ات ٣-٧ ياھ شخب ءزج هب(٣ ،)٢-٢٠و
.دوش هعلاطم )۴-١۵ ناياپ ات ۴-٨و ۴-۶ ياھ شخب ءزج

 رد تابساحم ينابم و يناينب لوصاباتك۶۵٩۶يحيرشت۴٠۴٠داوم و يژرنا هنزاوم٣۵٣٩٧٢١٣١٧٠٠٧
يميش يسدنهم

 هاگشناد١٣٩١يبارهس يضترموالب لميھ رنتام ديويد
ريبكريما

-۴ شخب (۴ و ) ٣-٣ ، ٢-٣ ،١-٣ شخب(٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم ) ۴-۵، ۴-٣،۴-۴، ٢-۴، ١

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠١١۶ يمومع هاگراك٣۶٣٩٧٢١٣١٧٠١٣
متسيس( يميش يسدنهم كيمانيدومرتباتك٧۶٠٨يحيرشت١٣٠٣۶ يميش يسدنهم كيمانيدومرت٣٧٣٩٧٢١٣١٧٠١٩

)يسدنهم و كيرتم
 نو كيردنھ ،تيمسا كام فزوج
سن

 داهج١٣٩٢يسابلك روصنم
 يھاگشناد
 هاگشناد(
 ريما يتعنص
)ريبك

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 هاگشناد١٣٩۵روپ يقتم دمحا١يتعنص ياھ هشقن و ينف مسرباتك۶٠٨٧يحيرشت١٠٢۶۴ يتعنص يشك هشقن٣٨٣٩٧٢١٣١٧٠٢٠
فيرش يتعنص

.دوش فذح ۶-۴ و ۵-۴ ياھ شخب

متسيس( يميش يسدنهم كيمانيدومرتباتك٧۶٠٨يحيرشت٢٣٠٣۶ يميش يسدنهم كيمانيدومرت٣٩٣٩٧٢١٣١٧٠٢١
)يسدنهم و كيرتم

 نو كيردنھ ،تيمسا كام فزوج
سن

 داهج١٣٩٢يسابلك روصنم
 يھاگشناد
 هاگشناد(
 ريما يتعنص
)ريبك

 دلج زا .دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ لصف :لوا دلج زا
.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ لصف : مود

 -هداز كلم اضرمالغنملوھ پيليف كجترارح لاقتناباتك۶٧۵٣يحيرشت١٣٠٣۶ ترارح لاقتنا۴٠٣٩٧٢١٣١٧٠٢٢
 يناشاك نيسحدمحم
راصح

دوش هعلاطم ٧ و ۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفادرف ناهج١٣٨۵

 هاگشناد١٣٨٧يبوط نيسحيتعنص ياھ هروك يحارط ينابمباتك۵٩٨۵يحيرشت٢٣٠٣۶ ترارح لاقتنا۴١٣٩٧٢١٣١٧٠٢۴
ناهفصا

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف

 -هداز كلم اضرمالغنملوھ پيليف كجترارح لاقتناباتك۶٧۵٣يحيرشت٢ ترارح لاقتنا٣٩٧٢١٣١٧٠٢۴
 يناشاك نيسحدمحم
راصح

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ و ٨ ياھ لصفادرف ناهج١٣٨۵

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢تالايس كيناكم هاگشيامزآ۴٢٣٩٧٢١٣١٧٠٢٨
.دوش هعلاطم ١٠ و ۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنازادرپون١٣٩٣يراظتنا اضريلعيلياو نيماجنب،رتيرتسا ليالروتكيوتالايس كيناكمباتك۶١٨١يحيرشت١۴٠۴٨ تالايس كيناكم۴٣٣٩٧٢١٣١٧٠٢٩
 يل نراو ،تيمسا دنلويلك نايلوجيميش يسدنهم دحاو تايلمعباتك۶٠۴٠يحيرشت٢٣٠٣۶ تالايس كيناكم۴۴٣٩٧٢١٣١٧٠٣١

تيرھ رتيپ ،بيكم
 باتك١٣٩١يتسوپ مارهب

يھاگشناد
.دوش هعلاطم ٨ لصف

.دوش هعلاطم ٩ و ٧ ،۶ ،۴ ياھ لصفنازادرپون١٣٩٣يراظتنا اضريلعيلياو نيماجنب،رتيرتسا ليالروتكيوتالايس كيناكمباتك۶١٨١يحيرشت٢ تالايس كيناكم٣٩٧٢١٣١٧٠٣١
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣يلع داژن هلازيزع١ هيزجت يميش يشيامزآ۵٣٨٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴هيزجت يميش۴۵٣٩٧٢١٣١٧٠٧١
دوش هعلاطم ٨ و۴ ،٢ ،١ ياھ لصفليثمت١٣٨٨هداز لداع اضردمحمشيالاپ يسدنهم تابساحم و لوصاباتك۶٣٩۴يحيرشت و يتست٣٠٣۶شيالاپ يسدنهم تامدقم۴۶٣٩٧٢١٣١٧٠٧٨
 داهج١٣٩٢راينمهب نيسحمرج لاقتناباتك۶۴٣۶يحيرشت٣٠٣۶مرج لاقتنا۴٧٣٩٧٢١٣١٧٠٩۴

 يھاگشناد
نارهت هاگشناد

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و تفن نزاخم يسدنهم يدربراك لوصاباتك۶٠٠١يحيرشت٣٠٣٠نزاخم يسدنهم رب يا همدقم۴٨٣٩٧٢١٣١٧٠٩٩
زاگ

 دمحم ،نيذآ اضرزنيكواھ فا-ما ، تفارك يس يب
يوفص قداص

 هاگشناد١٣٩٠
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم ۵ و 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 مرتيميش يسدنهم_١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتتفن عيانص - تفن يسدنهم_١٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٢:٠٨ - 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

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢هيزجت يميش هاگشيامزآ۴٩٣٩٧٢١٣١٧١٠٠
 يسدنهم رد تايضاير دربراك۵٠٣٩٧٢١٣١٧١٠١

يميش
دلج( يميش يسدنهمرد تايضاير دربراكباتك۶۵٩٩يحيرشت۴٠۴٠

)لوا
 هاگشناد١٣٩٠طارخ ضاير ، رذآ كين رهچونم

ريبكريما
 هعلاطم )٧-۴ شخب ءزج هب( ٧ لصف رخآ ات ١ لصف زا

.دوش
 دلج( يميش يسدنهم رد دحاو تايلمعباتك۶٠٧۵يحيرشت١٣٠٣٠ دحاو تايلمع۵١٣٩٧٢١٣١٧١٠٢

)مود
 ،يديمح رغصا يلعتيمسا - لا نراو

نايجتشر دواد
 رشن زكرم١٣٨٨

يھاگشناد
.دوش هعلاطم ٢٠ و ١٩ ،١٨ ،١٧ ياھ لصف :مود دلج زا

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢ترارح لاقتنا هاگشيامزآ۵٢٣٩٧٢١٣١٧١٠۴
 دلج( يميش يسدنهم رد دحاو تايلمعباتك۶٠٧۴يحيرشت٢٣٠٣٠ دحاو تايلمع۵٣٣٩٧٢١٣١٧١٠۵

)لوا
 ،يديمح رغصا يلعتيمسا - لا نراو

نايجتشر دواد
 رشن زكرم١٣٨٩

يھاگشناد
.دوش هعلاطم ١۶ لصف

 دلج( يميش يسدنهم رد دحاو تايلمعباتك۶٠٧۵يحيرشت٢ دحاو تايلمع٣٩٧٢١٣١٧١٠۵
)مود

 ،يديمح رغصا يلعتيمسا - لا نراو
نايجتشر دواد

 رشن زكرم١٣٨٨
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٣٠ و ٢٧ ،٢۵ ،٢۴ ،٢٣ ياھ لصف

 هاگشناد١٣٩١رذآ كين رهچونميميش يسدنهمرد دنيآرف لرتنك ينابمباتك۶۶٠١يحيرشت٣٠٣٠اھدنيآرف لرتنك۵۴٣٩٧٢١٣١٧١٠۶
ريبكريما

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢اھدنيآرف لرتنك هاگشيامزآ۵۵٣٩٧٢١٣١٧١١١
 و صاوخراتخاس (داوم و ملع لوصاباتك۶٢۵٠يحيرشت و يتست٢٠٢٠داوم صاوخ۵۶٣٩٧٢١٣١٧١١٢

)داوم يسدنهم
 هاگشناد١٣٩٣يناكرسيوت نيسح

ناهفصا
.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٧ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 دازآ هاگشناد١٣٩٠رصان جريارتي .ا دراچير،نمسلگ نيورياقارتحاباتك٧۵٨٣يحيرشت٣٠٣۶قارتحا يسدنهم لوصا۵٧٣٩٧٢١٣١٧١١٣
يمالسا
)بونج نارهت (

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢دحاو تايلمع هاگشيامزآ۵٨٣٩٧٢١٣١٧١١۵
رون مايپ١٣٩٠يمالسا گنشوھ١ كيزيف يميشيعطق۴٩١٠يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ كيزيف يميش۵٩٣٩٧٢١٣١٧١١٩
 داهج١٣٩٠يچتعاس دمحااناتنوف سراميگدروخ يسدنهمباتك٧۵٧٣يحيرشت و يتست٢٠٢۴تفن عيانص رد يگدروخ۶٠٣٩٧٢١٣١٧١٢۶

 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

يميشورتپ و زاگ ، تفن يروانف و يميشباتك۶۴٩٨يحيرشت و يتست٢٠٢٠شيالاپ يميش۶١٣٩٧٢١٣١٧١۴٧
لوا دلج

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٠يباجنس يفيرش رصان

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢تفن هاگشيامزآ۶٢٣٩٧٢١٣١٧١۴٩
.دوش هعلاطم ٩ لصف رخآ ات ١ لصف باتك موس شخب زانارهت هاگشناد١٣٩١دمحلاوبا يتيگتفن شيالاپ ينابمباتك۶۵٢٧يحيرشت و يتست٣٠٣۶شيالاپ ياھدنيآرف۶٣٣٩٧٢١٣١٧١۵٠
 داهج١٣٩١يبارهس يضترمليپ ليپسنولواتکاييايميش ياھروتكار يحارطباتك٧۶٠٢يحيرشت۴٠۴٠روتكآر حرط و كيتنيس۶۴٣٩٧٢١٣١٧١٨١

 يھاگشناد
 هاگشناد(
 ريما يتعنص
)ريبك

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

يداصتقا ثحابم ليلحت و هناخراك يحارطباتك۶١١۶يحيرشت٣٠٣٠يسدنهم حرط داصتقا۶۵٣٩٧٢١٣١٧١٨٢
يميش نيسدنهم يارب

 ماما هاگشناد١٣٨٨ربھر ينانمس يبتجمسواھ رميت
نيسح

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،٩ ،۶ ،٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶هژورپ۶۶٣٩٧٢١٣١٧١٩۶
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٠٣٢يزومآراك۶٧٣٩٧٢١٣١٧١٩٧
٣ ،٢ ،)١-١-٢ و ١-١-١ ياھ شخب ءزج هب( ١ ياھ لصفرون مايپ١٣٨٩يرفنضغ يضترمقرب يسدنهم ينابم يشيامزآ۵٣٧٣يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ قرب يسدنهم ينابم۶٨٣٩٧٢١٣١٩٠٣۴

 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

 قرب يسدنهم ينابم هاگشيامزآ۶٩٣٩٧٢١٣١٩٠٣۵
١

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢مدقم ناگداز ميرك دوادC هتفرشيپ يزاس همانرب يشيامزآ٨١٨٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رتويپماك يزاس همانرب٧٠٣٩٧٢١۵١١١٠٢
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