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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

رون مايپ١٣٩٢يليبدرا رافص لامجيلومعم ليسنارفيد تالداعم يشيامزآ٨٢٧۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴ليسنارفيد تالداعم١٣٩٧٢١١١١۴٠٩
 ات ۵۶ هحفص زا(٣ لصف ،)۵۵ ات ٣۵ هحفص زا(٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١۴٠٣٢ يمومع يضاير٢٣٩٧٢١١١١۴١٢

 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

رون مايپ١٣٩٠يناقمم يرادولج دمحم)يضاير هتشر(٢ يمومع يضايريعطق۴٩٧٧يحيرشت و يتست٢۴٠٣٢ يمومع يضاير٣٣٩٧٢١١١١۴١٣
.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 كيزيف۴٣٩٧٢١١١٣٢۵٨
 رميلپ يسدنهم ،يميش يسدنهم ياھ هتشر ياربرون مايپ١٣٩٢يمظاكوبا ميھاربا دمحم٢ هياپ كيزيف يشيامزآ۴٩۶٢يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع كيزيف۵٣٩٧٢١١١٣٢۵٩

 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 هاگشيامزآ۶٣٩٧٢١١١٣٢۶٠
شيامزآ ١٠ ماجنارون مايپ١٣٩٠يوحن گنشوھ٢ كيزيف هاگشيامزآ راكروتسديھاگشيامزآ نوتم۵١٨٨يحيرشت٢٠١٣٢ كيزيف هاگشيامزآ٧٣٩٧٢١١١٣٢۶٣
 رشن زكرم١٣٨٨لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم تالامتحا و رامآ٨٣٩٧٢١١١٧١٧٧

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 هفسلف٩٣٩٧٢١٢١١۴١٠
)يتيبرت

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

روپكاپ يلع -يفيرش

رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١٠٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسارون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١١٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١۶٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٩٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢٠٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢١٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

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 گنھرف٢٢٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

رون مايپ١٣٩١

رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
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فيدر
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 هرامش
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 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨
يلامك

رون مايپ١٣٩٢

رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

 لسار يا -ريب يپ دنانيدرفكيتاتسا ناسدنهم يارب يرادرب كيناكمباتك۵٨٧١يحيرشت٣٠٣۶كيتاتسا٣٠٣٩٧٢١٣١٣٠٣٨
تسناج

١۵٢-٧۴ تاحفص(٣ ،)۶٩-١۶ تاحفص (٢ ياھ لصفناركفتم١٣٩٢يتسوپ مارهب
 تاحفص(۵ ،)٢١۵-١۵٨ تاحفص(۴ ،)) ٢١-٣ شخبزجب(

۶ ،))١٢-۵ شخب ناياپ ات ٩-۵ ياهشخبزجب( ٢۴٩-٢٢٠
-٣۵۴ تاحفص(٧ ،)) ١٢-۶ شخبزجب( ٣۴٩ -٢٨۵ تاحفص(

-۴٧٢ تاحفص(٩ ،))١٠-٧ ناياپ ات٧-٧ ياهشخبزجب(٣٨٣
.دوش هعلاطم))لصف ياهتنا ات ٨-٩ شخبزجب (۴٩٧

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفادرف ناهج - امن١٣٩۴ييانيس انيسگيرك .يج .لا - مايرم .لا .يج)يسدنهم كيناكم ( كيمانيدباتك۵٩٠١يحيرشت٣٠٣۶كيمانيد٣١٣٩٧٢١٣١٣٠۴٢
 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يحيرشت٣٠٣۶حلاصم تمواقم٣٢٣٩٧٢١٣١٣٠۴٨

 ،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

-۴ ،۵-۴ ياھ شخب زج هب ( ۴،٣،٢،١ ياھ لصف لوا دلج زانييآ سراپ١٣٩۴ينوحاطما اجاربكينكتوئژ يسدنهم لوصاباتك۶٢٩۴يحيرشت٣٠٣۶كاخ كيناكم٣٣٣٩٧٢١٣١٣٠۵١
 ،۵ لصف،)١٢-۴ شخب يادتبا ات ١٠-۴ و ٩-۴ ،٨-۴ ،٧-۴ ،۶
١١ و ، )۶-٨ يادتبا يلا ١-٨ زا ( ٨ لصف ،٧ لصف ،۶ لصف
.دوش هعلاطم )۵-١١ يادتبا يلا ١-١١ ياھ شخب(

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢كاخ كيناكم هاگشيامزآ٣۴٣٩٧٢١٣١٣٠۵٢
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهدازآ١٣٩۵دنمجرا و تخبكينيراكناميپ هيلوا لوصا و دروآرب و هرتمباتك۶٩٣۴يحيرشت و يتست٠/۵٠/۵۶١۶هژورپ و دروآرب و هرتم٣۵٣٩٧٢١٣١٣٠۵٧
 ،)٢٢-٢ و ١١-٢ ،٩-٢ ،٨-٢ ياھ شخب( ٢ ،١ ياھ لصفشناد ناكرا١٣٩۵داژن يفوتسم دواد)لوا دلج(همرآ نتب ياھ هزاسباتك۶٨٣٨يحيرشت٣٠٣۶حلاصم نتب ياھ هزاس يحارط٣۶٣٩٧٢١٣١٣٠٩۵

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

 اضردمحم -يسابع رينم نيمرآيزاس لنوتباتك٩۴۶٠يحيرشت٣٠٣٣يزاس لنوت٣٧٣٩٧٢١٣١٣٠٩۶
يدابآرهم يناخ

شناد ياميس١٣٩۴

 لوسر ديس -يرھزا يبتجميدالوف ياھ هزاس يحارطباتك٨۴٠٢يحيرشت٣٠٣۶يدالوف ياھ هزاس يحارط٣٨٣٩٧٢١٣١٣١٠۵
يرداقريم

و ٣-۴ ياھ شخب ءزج هب( ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف ١ دلج زاشناد ناكرا١٣٩٢
 لماش( ٧ ،)١١-۶ ،۴-۶ ياھ شخب ءزج هب( ۶ ،)٣-۵
-١-۵-٨ شخب يادتبا ات( ٨ لصف و )۵-٧ ،١-٧ ياھ شخب
.دوش هعلاطم )٣

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢حلاصم تمواقم هاگشيامزآ٣٩٣٩٧٢١٣١٣١٢٧
و ملع هاگشناد١٣٩۴تخبون سمشيرادرب هشقنباتك۶۶۵٠يحيرشت١١١١٣٢تايلمع و ريسم يرادرب هشقن۴٠٣٩٧٢١٣١٣١٣۵

تعنص
.دوش هعلاطم )۶-۵ يادتبا ات( ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩۴يگرب ورسخهلزلز يسدنهم لوصاباتك۶۴٢٩يحيرشت٢٠٢٠هلزلز يسدنهم۴١٣٩٧٢١٣١٣١٣۶
 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتست٢٠٢٠يسدنهم داصتقا۴٢٣٩٧٢١٣١۴٠۴۶

)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ
 هاگشناد١٣٩۶داژنوكسا يدهم دمحم

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

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠اھ متسيس يسدنهم۴٣٣٩٧٢١٣١۴٠۴٧
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴تايلمع رد قيقحت۴۴٣٩٧٢١٣١۴٠۴٨
 ات زوريد زا نھآ هار رد مئالع و تاطابتراباتك٩٣۴٢يحيرشت٢٠٢٠يكيرتكلا مئالع و تاطابترا ينابم۴۵٣٩٧٢١٣٢٠٠١۶

ادرف
 و شزومآ زكرم١٣٩٣ينادزي رايزام

 هار تاقيقحت
نھآ

.دوش هعلاطم ۵ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴شنم يك اضردومحمينامتخاس حلاصم يژولونكت يشيامزآ٩۶۶٧يتست١١٩٣٢هاگشيامزآ و ينامتخاس حلاصم۴۶٣٩٧٢١٣٢٠٠٢٣
.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴

و ملع هاگشناد١٣٩۴تخبون سمشيرادرب هشقنباتك۶۶۵٠يحيرشت١١١٢٣٢تايلمع و يرادرب هشقن۴٧٣٩٧٢١٣٢٠٠٢۴
تعنص

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

 ماما هاگشناد١٣٩۴هدازيلع نيمايدربراك يژولورديھ لوصاباتك۶۶٩٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يسدنهم يژولورديھ۴٨٣٩٧٢١٣٢٠٠٣٣
)ع(اضر

-۶ ياهتنا ات ١-۶ زا ۶ لصف ،لصف ياهتنا ات ٣-۵ زا ۵ لصف
.دوش هعلاطم ٢٠ و ١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ لصف ،۴

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٨نھآ هار يرادرب هرهب لوصا۴٩٣٩٧٢١٣٢٠٠٣۵
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف_١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتنھآ هار_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيلير ياھ هزاس - نھآ هار يسدنهم_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۴٨ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
۴ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 يزير همانرب و تيريدم نامزاسنھآ هار يسدنھ حرط همان نييآباتك٧۵۵٠يحيرشت و يتست٣٠٣٠هژورپ و ريسم يحارط۵٠٣٩٧٢١٣٢٠٠٣۶
روشك

 نامزاس١٣٨٣
 و تيريدم
 يزير همانرب
روشك

.دوش هعلاطم همان نييآ لک

-۵ ءزج هب( ۵ ،۴ ،٣ ،)٨-٢ و ٧-٢ ءزج هب( ٢ ،١ ياھ لصفشناد ناكرا١٣٩۴داژن يفوتسم دووادنتب طالتخا حرط و يژولونكتباتك۶٨٣۶يتست٢٠١٨نتب يژولونكت۵١٣٩٧٢١٣٢٠٠۴٧
.دوش هعلاطم )۶-٩ ات ١-٩ ءزج هب( ٩ و ٧ ،۶ ،)٨

 تاقيقحت زكرم١٣٨٧نكسم و نامتخاس تاقيقحت زكرمنتب طولخم حرط يلم شورهوزج٩۵۶٢يتستنتب يژولونكت٣٩٧٢١٣٢٠٠۴٧
 و نامتخاس
نكسم

 -يدابآ ليل ناوخا اضردمحماھ هزاس ليلحتباتك۶۵٩٢يحيرشت٣٠٣۶اھ هزاس ليلحت۵٢٣٩٧٢١٣٢٠٠۴٩
ينوحاطروپاش

 داهج١٣٩۴
 يھاگشناد
ريبكريما

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢نتب يژولونكت هاگشيامزآ۵٣٣٩٧٢١٣٢٠٠۵٠
 هار يزاسور يمومع ينف تاصخشمباتك٨٠٢۴يحيرشت١٢٠١٨ نھآ هار يزاسور۵۴٣٩٧٢١٣٢٠٠۵١

٣٠١ هيرشن نھآ
 يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

 نامزاس١٣٨۴
 و تيريدم
 يزير همانرب
شك

 هحفص ،١٢٨ هحفص ات ٨۶ هحفص ،۴٢ هحفص ات ٣۴ هحفصدرمز١٣٩١يديشرمز نيسحيشك هشقن و ينف مسرباتك۶٣٠٨يتست١١١٠٣٢يشك هشقن و ينف مسر۵۵٣٩٧٢١٣٢٠٠۵٧
 فذح ٢١٨ هحفص ات ١٩۵ هحفص و ١۵٢ هحفص ات ١۴٨
دوش

يتس الاب يحارط و ليلحت ينابم و لوصاباتك۶۶٢۵يحيرشت٢٣٠٢٧ نھآ هار يزاسور۵۶٣٩٧٢١٣٢٠٠۶۴
نھآ هار

و ملع هاگشناد١٣٨٧يقداص دمحم ريمداوج ديس
تعنص

 ات ٣-۴ شخب زا ۴ لصف ،لصف رخآ ات ٣-٣ شخب زا ٣ لصف
.دوش هعلاطم لصف رخآ ات ٣-۵ شخب زا ۵ لصف ،لصف رخآ

 ، يليعامسا يضترمزرتاو ناج،گيلسرودوئت تسنرايزاسريز تيريدم و نھآ هار كينكتوئژباتك۶٢۵٢يحيرشت٣٠٣٠هژورپ و ريسم يزاسريز۵٧٣٩٧٢١٣٢٠٠۶۵
نايكولب امين

 هاگشناد١٣٨٩
ناهفصا

دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١١ ،٩ ،٨ ،٧ ياھ لصف

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢نھآ هار يزاسور هاگشيامزآ۵٨٣٩٧٢١٣٢٠٠۶۶
 يکلم اضر دمحمنم دوگ -ييا-دراچيرگنس کيناکم رب ييا همدقمباتك٩۴٢٨يحيرشت٢٠٢٠گنس كيناكم۵٩٣٩٧٢١٣٢٠٠۶٧

يلو نيسح-ناوج
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفروآون رشن١٣٩١

 ات هار ياھوربآ ناسمھ ياھ هشقنهوزج١١١۶٩يحيرشت٣٠٣٠ريسم هينبا و يزاس يپ۶٠٣٩٧٢١٣٢٠٠۶٨
رتم ١٠ هناھد

 و نکسم ،هار تاقيقحت زکرم
يزاسرهش

 تاقيقحت زکرم١٣٩۴
 و نکسم ،هار
يزاسرهش

 )١٢-٣شخب يادتبا ات( ٣ لصف ،٢ لصف مود دلج زانييآ سراپ١٣٩۴ينوحاطما اجاربكينكتوئژ يسدنهم لوصاباتك۶٢٩۴يحيرشتريسم هينبا و يزاس يپ٣٩٧٢١٣٢٠٠۶٨
.دوش هعلاطم

 نھآ هار يزاسور رب تراظن لمعلاروتسدباتك٧۵۴٩يحيرشت٢١٢٠٣٢هاگراك و طوطخ يارجا و تخاس۶١٣٩٧٢١٣٢٠٠۶٩
٣۵۵ هرامش هيرشن -ريسلا عيرس

 نامزاس١٣٨۶يزير همانرب و تيريدم نامزاس
 و تيريدم
 يزير همانرب
روشك

.دوش هعلاطم همان نييآ لک

 نھآ هار يسدنھ حرط ينابم و لوصاباتك۶۶٢۶يحيرشت٢٠١٨طوطخ هاگتسد۶٢٣٩٧٢١٣٢٠٠٧٠
 و تاعطاقت ، اهھاگتسيا ، طوطخ(
)تاباعشنا

و ملع هاگشناد١٣٩١يقداص دمحم ريم داوجديس
تعنص

٢۵٠ هحفص زا( تاباعشنا و تاعطاقت يحارط :موس شخب
.دوش هعلاطم )هحفص ١٣٠ :باتك رخآ ات

 و يدالوف ،حلسم نتب لپ( لپ يحارطباتك۶۵٠١يحيرشت١٣٠٣٠ نھآ هار ياھ لپ۶٣٣٩٧٢١٣٢٠٠٧١
)هدينت شيپ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٢ينوحاط روپاش

 نوديرف،ينادازآ رصن دوعسمديسنھآ هار هاگتسيا يحارط و لوصاباتك۶٢٠٩يحيرشت٢٠١٨نھآ هار هاگتسيا۶۴٣٩٧٢١٣٢٠٠٧٢
يياضر

 هاگشناد١٣٨٨
فيرش يتعنص

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

 و يدالوف ،حلسم نتب لپ( لپ يحارطباتك۶۵٠١يحيرشت٢٣٠٣٠ نھا هار ياھ لپ۶۵٣٩٧٢١٣٢٠٠٧٣
)هدينت شيپ

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ٨ لصف زانارهت هاگشناد١٣٩٢ينوحاط روپاش

 هار طوطخ ريمعت و تيريدم رب يا همدقمباتك۵٧٧۶يحيرشت٣٠٢٧طوطخ يرادهگن۶۶٣٩٧٢١٣٢٠٠٧۴
نھآ

 رايرهش -يركاذ يلع رابج
دنودمحم نسح -يدنوامھ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرھاط١٣٨۴

 ،يدوردرس يركاذ يلعرابجنھآ هار طوطخ يرادهگن ياهشورباتك۶۶۴٣يحيرشتطوطخ يرادهگن٣٩٧٢١٣٢٠٠٧۴
هدازاضر دادرهم

و ملع هاگشناد١٣٨۶
تعنص

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

ينف ياھ هزاس يرادهگنوريمعت يامنھارباتك٩۵۶٣يحيرشت٣٠٢٧يلير ياھ هزاس ريمعت و يرادهگن۶٧٣٩٧٢١٣٢٠٠٧۶
نھا هار

 ، يزاسرهش و هار ترازو
لقن و لمح هدکشھوژپ

 و هار ترازو١٣٩٠
 ، يزاس رهش
 هدکشھوژپ
لقن و لمح

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 داهج١٣٨٩رصن رغصااھراطق تكرح كيمانيد ينابم و لوصاباتك۶٢٣٩يحيرشت٢٠٢٠راطق تكرح كيمانيد ينابم۶٨٣٩٧٢١٣٢٠٠٧٩
 يھاگشناد
نارهت دحاو،

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴يصصخت هژورپ۶٩٣٩٧٢١٣٢٠٠٨٣
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف_١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتنھآ هار_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيلير ياھ هزاس - نھآ هار يسدنهم_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۴٨ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
۴ زا ۴ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 هاگپ - شنم يك اضر دومحمنھآ هار يسدنهم يصصخت نابزباتك١٠۶٩٢يحيرشت٢٠١۶يصصخت يجراخ نابز٧٠٣٩٧٢١٣٢٠٠٨۴
روپ تقيقح-يرفعج

روآون تاراشنا١٣٩۵

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢نھآ هار ياھ لپ هژورپ٧١٣٩٧٢١٣٢٠٠٨٩
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٠٣٢ يزومآراك٧٢٣٩٧٢١٣٢٠٠٩٠
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٠٣٢ يزومآراك٧٣٣٩٧٢١٣٢٠٠٩١
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢مدقم ناگداز ميرك دوادC هتفرشيپ يزاس همانرب يشيامزآ٨١٨٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يزاس همانرب٧۴٣٩٧٢١۵١١٠٧۴
 سمش ميرم،نايناطلس هميهفيددع تابساحم ياهشور يشيامزآ١٠۴١٣يحيرشت و يتست٢٠١۶يددع تابساحم ياهشور٧۵٣٩٧٢١۵١١٠٧۶

يرالوس
رون مايپ١٣٩۵
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