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رون مايپ هاگشناد
١١:٠٩ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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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
 رميلپ يسدنهم ،يميش يسدنهم ياھ هتشر ياربرون مايپ١٣٩٢يمظاكوبا ميھاربا دمحم٢ هياپ كيزيف يشيامزآ۴٩۶٢يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع كيزيف۶٣٩٧٢١١١٣٢۵٩

 لصف :)اهشيارگ هيلك( تفن يسدنهم ،)اهشيارگ هيلك(
 شخب( ۵ ،)٣-۴ و ٢-۴ ،١-۴ ياھ شخب( ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ
-٧ و ٢-٧ ،١-٧ ياھ شخب( ٧ ،۶ ،)٣-۵ و ٢-۵ ،١-۵ ياھ
 شخب(٩ ،)۶-٨ و ۵-٨ ،۴-٨ ،٢-٨ ،١-٨ ياھ شخب( ٨ ،)٣
 و ٣-١٠ ،٢-١٠ ،١-١٠ ياھ شخب( ١٠ ،)٢-٩ و ١-٩ ياھ
 ياھ شخب( ١٣ و )٢-١١ و ١-١١ ياھ شخب( ١١ ،)۴-١
 هتشر يقبام يارب .دوش هعلاطم )٣-١٣ و ٢-١٣ ،١-١٣
،٣ ،)۶-٢ شخب ءزج هب( ٢ ،١ ياھ لصف : يسدنهم ياھ
،)۶-۵ شخب ءزج هب( ۵ ،)۶-۴ و ۴-۴ ياھ شخب ءزج هب( ۴
 و ٩ ،)لصف رخآ ات ۶-٨ و ٣-٨ ياھ شخب ءزج هب( ٨ ،٧ ،۶
دوش هعلاطم )٧-١٠ و ۴-١٠ ياھ شخب ءزج هب( ١٠

رون مايپ١٣٩٢يكھد داژ نا با ب د م حا١  ه يا پ  ك يز ي ف  ها گ ش يا مزآ را ك رو ت سديھاگشيامزآ نوتم۵١۶٢يحيرشت١٠١٣٢ كيزيف هاگشيامزآ٧٣٩٧٢١١١٣٢۶٠
شيامزآ ١٠ ماجنارون مايپ١٣٩٠يوحن گنشوھ٢ كيزيف هاگشيامزآ راكروتسديھاگشيامزآ نوتم۵١٨٨يحيرشت٢٠١٣٢ كيزيف هاگشيامزآ٨٣٩٧٢١١١٣٢۶٣
 رشن زكرم١٣٨٨لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم تالامتحا و رامآ٩٣٩٧٢١١١٧١٧٧

يھاگشناد
١٠ ،)۶/٨ رخآ ات(٨ ، )۶/۶ رخآات( ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم )۶/١٣ رخآ ات(١٣،١١،)٨/١٠ رخآ ات(

 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٠٣٩٧٢١٢١١۴١٠
)يتيبرت

 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢
 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب

روپكاپ يلع -يفيرش

رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ١٢٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زاشناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسارون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٣٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٧٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٨٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٢٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢٢٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢٣٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

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 گنھرف٢۴٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵
يياضر

رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

رون مايپ١٣٩١

رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
رون مايپ١٣٩٢

رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٣٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٣١٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢ولروجآ روصنمهژورپ تيريدم يشيامزآ٨١٩٧يتست٣٠٢۴هژورپ لرتنك٣٢٣٩٧٢١٣١۴٠۴۴
 شياريو -يسدنهم شرگناب -كيمانيدومرتباتك۵٨٧۵يحيرشت٢٠١۶كيمانيدومرت٣٣٣٩٧٢١٣١۵٢٩۴

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

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶يمومع هاگراك٣۴٣٩٧٢١٣١٩٠٠٨
 هلا تمحر-ينابيش دمحملادبع١ يكيرتكلا ياھرادم يشيامزآ۵١٣۵يحيرشت و يتست١٣٠٣۶يكيرتكلا ياھرادم٣۵٣٩٧٢١٣١٩٠١١

دنمشوھ
.دوش هعلاطم ١١ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠

 ماما هاگشناد١٣٩٢مارم قح اضريكيرتكلا يريگ هزادناباتك۶١١٧يحيرشت و يتست٣٠٣۶يكيرتكلا يريگ هزادنا٣۶٣٩٧٢١٣١٩٠١٢
نيسح

 ينالارام راد هبج زيورپگنچ ديويدجوم و ناديم سيطانغمورتكلاباتك۶۴٣٣يحيرشت و يتست٣٠٣۶سيطانغمورتكلا٣٧٣٩٧٢١٣١٩٠١٣
يماوق -

-١زا (۶ و ۵ ،۴ ،)٣-٩ ات٣-١زا(٣ ،)٢-٩ ات٢-١زا(٢ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣
.دوش هعلاطم ) ۶-١٣-٢و ۶-١٣- ١ و ۶-١٠ ات ۶

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶قرب هاگراك٣٨٣٩٧٢١٣١٩٠١۵
رون مايپ١٣٩٠يوضر نايفجن دومحم ديس١يكيرتكلا رادم هاگشيامزآيھاگشيامزآ نوتم۵١٣٩يحيرشت١٠١٣٢ رادم و يريگ هزادنا هاگشيامزآ٣٩٣٩٧٢١٣١٩٠١۶
 هرهب ،ليلحت : يكيرتكلا ياھ نيشامباتك۶١٣٣يحيرشت و يتست١٣٠٣۶ يكيرتكلا ياھ نيشام۴٠٣٩٧٢١٣١٩٠١٧

لرتنك ، يرادرب
دمحم ، يدباع دادرهمنس.س.پ

يوبن يقت
.دوش هعلاطم ٣ لصفريصب١٣٩٢

دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،١ ياھ لصفصن١٣٩۵ينايد دومحمنمپاچ نفتسامجنپ تساريو يكيرتكلا ياھ نيشامباتك۶٨٨۵يحيرشت و يتست١ يكيرتكلا ياھ نيشام٣٩٧٢١٣١٩٠١٧
رون مايپ١٣٩٣مدقم يركسع اضر٢ يكيرتكلا ياھرادم يشيامزآ۵۵۴۴يحيرشت و يتست٢٣٠٣٠ يكيرتكلا ياھرادم۴١٣٩٧٢١٣١٩٠١٨
 ،٣ ،٢ ،)شخب نيا لياسم و طباور ءزج هب( ١ :ياھ لصفيياهب خيش١٣٩۵يقشعريم١دلج كينورتكلا ينابمباتك٨٠٣٧يحيرشت و يتست١٣٠٣۶ كينورتكلا۴٢٣٩٧٢١٣١٩٠١٩

-١٧٢ لصف ياهتنا ات کرتشم سيب ساياب زج هب( ۵ ،۴
٧ و )لصف رخآ ات ٢٣٨ هحفص رليم هيضق زج هب( ۶ ،)١٩٣
.دوش هعلاطم

-۴-٢ رخآ ات ٠-٢ زا( ٢ لصف ،)۶-۶-١ رخآ ات ٠-١ زا( ١ لصفصن١٣٩۵ينايد دومحمباون -يكسليو -مياهنپااهمتسيس و اهلانگيسباتك۶٨٧٨يحيرشت و يتست٣٠٣۶اهمتسيس ليلحت و هيزجت۴٣٣٩٧٢١٣١٩٠٢٢
 ات ٠-۴ زا( ۴ لصف ،)٢-٩-٣ رخآ ات ٢-٣ زا ( ٣لصف ،)٣
 ات ٠-٩ زا( ٩ لصف ،)٨-۵ رخآ ات ٠-۵ زا( ۵ لصف ،)۶-۴رخآ
-٩ و٢-٧-٩ و١-٧-٩ ياھ تمسق ٧-٩ شخب زا و ٣-٩ رخآ
.دوش هعلاطم )۴-٧-١٠ رخآ ات ٠-١٠ زا( ١٠ لصف و )٣-٧

 شرآ -مدقم يداوج داوج ديس٢ کينورتکلا يشيامزآ١١٠٠۶يحيرشت و يتست٢٣٠٣۶ كينورتكلا۴۴٣٩٧٢١٣١٩٠٢٣
هداز نيما دماح - نايورشيپ

رون مايپ١٣٩۶

 ,English for the students of Powerباتك٨٩٧٧يحيرشت و يتست٢٠٢٠يصصخت نابز۴۵٣٩٧٢١٣١٩٠٢۴
Electronics, Control& 

Communications

.دوش هعلاطم ١۶ و١١ ،٩ ،٨ ،۶ ،٢ ياھ لصفتمس١٣٨٨يناقح رهچونم

 دمحا -يوضر نايفجن دومحم ديسيكينورتكلا ياھرادم هاگشيامزآيھاگشيامزآ نوتم۵٢٨٢يحيرشت١٠١٣٢ كينورتكلا هاگشيامزآ۴۶٣٩٧٢١٣١٩٠٢۵
يھارف

رون مايپ١٣٩٠

راديپ١٣٩٧ييازريم ناويک١ ينف مسر و يشک هشقنباتك١١٠٠۵يحيرشت٠١٣٢يتعنص يشك هشقن۴٧٣٩٧٢١٣١٩٠٢۶
 لرتنك ياھ متسيس هاگشيامزآ۴٨٣٩٧٢١٣١٩٠٣٩

يطخ
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

اھدربراك و رصانع ،اھرادم تردق كينورتكلاباتك١٠٨٣٠يحيرشت و يتست٣٠٣٠يتعنص كينورتكلا۴٩٣٩٧٢١٣١٩٠۴۵
مود تساريو

يا هجفا ميھاربا ديسديشر .ه دمحم
رجاهمديجم-

 ياهتنا ات (٧،۵ ،۴ ،٣ ،)٢-٧ شخبرخآ ات( ٢ ،١ ياھ لصفنازادرپون١٣٩۶
.دوش هعلاطم ) ٣-٨ شخب ياهتنا ات(٨ و ) ٣-٧ شخب

 ميھاربا -يروصنم نسحدمحميطخ لرتنک ياهمتسيس يشيامزآ١٠٣۵٨يحيرشت و يتست٣٠٣۶يطخ لرتنك ياهمتسيس۵٠٣٩٧٢١٣١٩٠۴٨
هداز يفاحص

رون مايپ١٣٩۵

 يلع و نيورپ زوريپنسنويتسا يد مايليوتردق ياهمتسيس يسرربباتك۶٠٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ تردق ياهمتسيس يسررب۵١٣٩٧٢١٣١٩٠۴٩
يرعاش

 رشن زكرم١٣٩٣
يھاگشناد

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

 هرهب ،ليلحت : يكيرتكلا ياھ نيشامباتك۶١٣٣يحيرشت٢٣٠٢۴ يكيرتكلا ياھ نيشام۵٢٣٩٧٢١٣١٩٠۵٠
لرتنك ، يرادرب

دمحم ، يدباع دادرهمنس.س.پ
يوبن يقت

.دوش هعلاطم ۵ و ٢ ياھ لصفريصب١٣٩٢
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف_١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتقرب يسدنهم_١٩ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتتردق شيارگ - قرب يسدنهم_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٠٩ - 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

 يكيرتكلا ياھ نيشام هاگشيامزآ۵٣٣٩٧٢١٣١٩٠۵١
١

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 رب يا همدقم : يتارباخم ياھ متسيسباتك۶٨٧٧يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ تارباخم۵۴٣٩٧٢١٣١٩٠۵۶
يكيرتكلا تارباخم رد زيون و اهلانگيس
)مجنپ شياريو(

 سورپ ،جلتار تناج ،يليرك لپ
نوسلراك

 شخب( ٧لصف ،۵ ،۴ ،)۶-٣ شخب ءزج هب( ٣ ،١ ياھ لصفصن١٣٩٢ينايد دومحم
 ءزج هب( ١٠ لصف و )۴-٩ و ٣-٩ ياھ شخب(٩ لصف ،)١-٧
.دوش هعلاطم )۶-١٠ و ۵-١٠ ياھ شخب

ينف و يملع بلاطم هئارا هويشباتك۶۴٠٩يتست٢٠١۶ينف يسيون شرازگ۵۵٣٩٧٢١٣١٩٠۶٠
)مجنپ تساريو(

هولج١٣٩۶يھوكنار يناحور

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ياھ لصفصن١٣٩۵ينايد دومحمنمپاچ نفتسامجنپ تساريو يكيرتكلا ياھ نيشامباتك۶٨٨۵يحيرشت و يتست٣٣٠٣٠ يكيرتكلا ياھ نيشام۵۶٣٩٧٢١٣١٩٠٧۶
 هاگشناد١٣٩٣يدمحم يلق دمحميكيرتكلا يوق راشف يسدنهم لوصاباتك۶۵٩٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴يوق راشف و اهقياع۵٧٣٩٧٢١٣١٩٠٧٧

ريبكريما
.دوش فذح ٧ و ۴ ياھ لصف

 هاگشناد١٣٩١يلاھدرا يدمحم يضترميكيرتكلا يژرنا ياھ هاگورين و ديلوتباتك۶۶١٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴هاگورين و ديلوت۵٨٣٩٧٢١٣١٩٠٧٨
ريبكريما

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

 يدهم ،هنايبا نايرکسع نيسحاھ هلر و تظافحباتك٩٩٨٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴اھ هلر و تظافح۵٩٣٩٧٢١٣١٩٠٧٩
رادولج نايشلاط

 هاگشناد١٣٩٢
 ريما يتعنص
ريبک

.دوش هعلاطم ۵ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢يمظاك دحا٢ تردق ياھ متسيس يسرربيسرد كمك۴٩٢۵يحيرشت٢٣٠٢۴ تردق ياهمتسيس يسررب۶٠٣٩٧٢١٣١٩٠٨۵
 ياھ نيشام هاگشيامزآ۶١٣٩٧٢١٣١٩٠٨۶

٢يكيرتكلا
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢تردق ياھ متسيس هاگشيامزآ۶٢٣٩٧٢١٣١٩٠٨٧
هميھ١٣٩٣داژن تفع اضريكيرتكلا تاسيساتباتك۶٢٠٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠يكيرتكلا تاسيسات۶٣٣٩٧٢١٣١٩٠٨٨
 و يوق راشف ياھ تسپ حرط۶۴٣٩٧٢١٣١٩٠٨٩

هژورپ
 هاگشناد١٣٩٠دنمشوھ هلا تمحريوق راشف ياھ تسپ يحارطباتك۶٢۵١يحيرشت و يتست٣٠٢۴

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

 و يژرنا لاقتنا يياوھ طوطخ حرط۶۵٣٩٧٢١٣١٩٠٩٠
هژورپ

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يوق راشف هاگشيامزآ۶۶٣٩٧٢١٣١٩٠٩١
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢اھ هلر و تظافح هاگشيامزآ۶٧٣٩٧٢١٣١٩٠٩٣
زيربت هاگشناد١٣٨۴يفافخ نارماك ، يضيف اضردمحمصوصخم يكيرتكلا ياھ نيشامباتك۵٩۴٩يحيرشت٣٠٢۴صوصخم ياهنيشام۶٨٣٩٧٢١٣١٩١٠۵
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢صوصخم ياھ نيشام هاگشيامزآ۶٩٣٩٧٢١٣١٩١٠۶
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزومآراك٧٠٣٩٧٢١٣١٩١٧٩
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶هژورپ٧١٣٩٧٢١٣١٩١٨٠
صن١٣٩۶يدنولا رباجAVR اھرلرتنكوركيمباتك٨٢٠٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠اھ رتويپماك وركيم لوصا٧٢٣٩٧٢١۵١١٠۴١
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢مدقم ناگداز ميرك دوادC هتفرشيپ يزاس همانرب يشيامزآ٨١٨٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يزاس همانرب٧٣٣٩٧٢١۵١١٠٧۴
 سمش ميرم،نايناطلس هميهفيددع تابساحم ياهشور يشيامزآ١٠۴١٣يحيرشت و يتست٢٠١۶يددع تابساحم٧۴٣٩٧٢١۵١١٠٧۵

يرالوس
-٨ شخب(٨ ،)۵-٧و ۴-٧ شخب(٧،)٧-٢ شخب(٢ياھ لصفرون مايپ١٣٩۵

دوش فذح )۶-٩ شخب(٩و )٣
-مود تساريو( يقطنم رادم يشيامزآ١١١۶٧يحيرشت و يتست٣٠٣۶يقطنم ياھرادم٧۵٣٩٧٢١۵١١٠٧٧

)هدشرظنديدجت
 ابيرف-مدقم ناگداز ميرک دواد
ناينامحر

رون مايپ١٣٩٧

 يركسع اضر -روپ يميظع يدهميقطنم ياھرادم هاگشيامزآهوزج٧٠٠٣يحيرشت٠١٣٢يقطنم ياھرادم هاگشيامزآ٧۶٣٩٧٢١۵١١٠٨۶
مدقم

رون مايپ١٣٨٩
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