
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتيميش يسدنهم-١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتلرتنك و يزاس هيبش ،يزاس لدم - يميش يسدنهم-٢١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:١٩ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
 نو كيردنھ ،تيمسا كام فزوجباتك٧۶٠٨يحيرشتيناربج٢٣٠٣۶ يميش يسدنهم كيمانيدومرت

سن
 داهج١٣٩٢٢٠١٣يسابلك روصنم

 يھاگشناد
 هاگشناد(
 ريما يتعنص
)ريبك

 دلج زا .دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ لصف :لوا دلج زا١٨٨
.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ لصف : مود

 هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبوط نيسحباتك۵٩٨۵يحيرشتيناربج٢٣٠٣۶ ترارح لاقتنا
ناهفصا

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢

 -هداز كلم اضرمالغنملوھ پيليف كجباتك۶٧۵٣يحيرشتيناربج٢ ترارح لاقتنا
يناشاك نيسحدمحم
راصح

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ و ٨ ياھ لصف١١٨١ادرف ناهج١٣٨۵٢٠٠۶

 داهج١٣٩٢٢٠١٣راينمهب نيسحباتك۶۴٣۶يحيرشتيناربج٣٠٣۶مرج لاقتنا
 يھاگشناد
نارهت هاگشناد

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٧۶۶

 ،يديمح رغصا يلعتيمسا - لا نراوباتك۶٠٧۴يحيرشتيناربج٢٣٠٣٠ دحاو تايلمع
نايجتشر دواد

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ١۶ لصف۶٢٢

 ،يديمح رغصا يلعتيمسا - لا نراوباتك۶٠٧۵يحيرشتيناربج٢ دحاو تايلمع
نايجتشر دواد

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٣٠ و ٢٧ ،٢۵ ،٢۴ ،٢٣ ياھ لصف١٠٣۶

 يميش يسدنهم كيمانيدومرت
هتفرشيپ

 يد،رلاتنت شيل،زتينزوارپ ما ناجباتك٩٧۴٠يحيرشتيلصا٣٠٣٠
ودوزا

 ،يلعناطلس ديعس
يراق همطاف

 ياھ هشيدنا١٣٩٠٢٠١١
راب رھوگ

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

 نرياب تربار، توف تيال نيوداباتك۶١٠٩يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ ترارح لاقتنا
تراوتسا، يا نراو،درب

 باتك١٣٩۵٢٠١٢لضفا اضر دمحم
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ياھ لصف٢۵٨٩

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧نارهت هاگشناد١٣٨٣٢٠٠۴يمطاف هرهشباتك۶۵١٣يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ تايضاير
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ تالايس كيناكم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠يزاس هباشم و يزاس لدم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ روتكار حرط و كيتينيس
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠يدنيآرف تازيهجت يحارط
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠يزاس هنيهب

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرابجا٢٠١۶رانيمس
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ل اول 97-98
نيمسا




