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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
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴يمومع يميش٨٣٩٧٢١١١۴٢٩۵
 هفايقرقاب -هداز بارحم دومحم١ يمومع يميش هاگشيامزآيھاگشيامزآ نوتم۵٠٢٠يحيرشت٠١٣٢يميش هاگشيامزآ٩٣٩٧٢١١١۴٣٠٠

يدوواد
رون مايپ١٣٨٨

 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

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسارون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٢٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٧٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢١٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢٢٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

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 گنھرف٢٣٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

رون مايپ١٣٩١

رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
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رون مايپ هاگشناد
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨
يلامك

رون مايپ١٣٩٢

رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٣٠٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

-٣-٢ ياھ شخب ءزج هب ٩ و ٧ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفزارفارس١٣٩٢روپدمحم ديماكيتاتساباتك۵٧٢٧يحيرشت٣٠٣۶حلاصم تمواقم و كيتاتسا٣١٣٩٧٢١٣١٣٠۴٧
۵-٩ ياھ شخب و ٧ لصف زا ٣-٧ شخب ۴-۵ و ٣-٢-۵ و ۵
.دوش هعلاطم ٩ لصف زا ٩-٩ ناياپ ات

 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يحيرشتحلاصم تمواقم و كيتاتسا٣٩٧٢١٣١٣٠۴٧
 ،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

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٣٢يزومآراك٣٢٣٩٧٢١٣١٣١٢١
 ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفشخرذآ١٣٩١يدابآ هم هللا نيمايزاس هيبشباتك۶٢۵٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠يزاس هيبش لوصا٣٣٣٩٧٢١٣١۴٠۴٩

.دوش هعلاطم ١٩ و ١٨ ،١٧ ،١۶
 رفعج ديس ، داژنايرآ يلق رداهبريم)ديدج شياريو( II تايلمع رد قيقحتباتك۶۶۴٢يحيرشت و يتست٢٣٠٣٠ تايلمع رد قيقحت٣۴٣٩٧٢١٣١۴٠۵٠

يداجس
و ملع هاگشناد١٣٩١

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

رون مايپ١٣٩٠ يرادو لا  ن س حرازا ب  ت ير يد م و  ي با يرازا بهمانسرد۵١٣۴يتست٢٠٢٠رازاب تيريدم و يبايرازاب٣۵٣٩٧٢١٣١۴٠۵١
 و تعنص رد يناسنا لماوع يسدنهمباتك۶٣٨٩يتست٣٠٣٠يناسنا ياھروتكاف يسدنهم٣۶٣٩٧٢١٣١۴٠۵٢

ديلوت
 ،١۴ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرچت١٣٨٩هنيبوچ اضريلعردنالھ نيترام

.دوش هعلاطم اھ تشوناپ و ١۶ و ١۵
رون مايپ١٣٩۶يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠٢٠نامزاس يروئت و تيريدم لوصا٣٧٣٩٧٢١٣١۴٠۵٣
٣ ،٢ ،)١-١-٢ و ١-١-١ ياھ شخب ءزج هب( ١ ياھ لصفرون مايپ١٣٨٩يرفنضغ يضترمقرب يسدنهم ينابم يشيامزآ۵٣٧٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠قرب يسدنهم ينابم٣٨٣٩٧٢١٣١٩٠٠٧

 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

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢قرب يسدنهم ينابم هاگشيامزآ٣٩٣٩٧٢١٣١٩٠٠٩
 نيودت و حالصا و يسررب تئيھتكرح يمومع تاررقمباتك۵٧٠٠يحيرشت٣٠٣٠تكرح يمومع تاررقم۴٠٣٩٧٢١٣٢٠٠٠٣

تكرح تاررقم
ا.ا.ج نھآ هار١٢٩٩

 هيرشن نھآ هار يسدنھ حرط همان نييآباتك٨٠٢٣يحيرشت و يتست٢٠٢٠طخ يسدنھ حرط۴١٣٩٧٢١٣٢٠٠٠۶
٢٨٨

 يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

 نامزاس١٣٨٨
 و تيريدم
 يزير همانرب
شك

.دوش هعلاطم همان نييآ لک

 و لقن و لمح يسدنهم يزير همانربباتك۶۶٢٧يحيرشت و يتست٢٠٢٠لقن و لمح يزير همانرب۴٢٣٩٧٢١٣٢٠٠٠٨
داوم يئاجباج ليلحت

و ملع هاگشناد١٣٩۴ينيسح ديس دمحمديس
تعنص

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠يريگراب و هيلخت ياھ متسيس۴٣٣٩٧٢١٣٢٠٠١٠
 رشن زكرم١٣٨٨لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يسدنهم رامآ۴۴٣٩٧٢١٣٢٠٠١١

يھاگشناد
.دوش هعلاطم ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ياھ لصف

راديپ١٣٩٧ييازريم ناويک١ ينف مسر و يشک هشقنباتك١١٠٠۵يحيرشت١١١١٠٣٢ يتعنص يشك هشقن۴۵٣٩٧٢١٣٢٠٠١٢
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠لقن و لمح رد اضاقت۴۶٣٩٧٢١٣٢٠٠١٣
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠نگاو و ويتوموكل راتفر يروئت۴٧٣٩٧٢١٣٢٠٠١۴
 اب راب يللملا نيب لقن و لمح همانقفاوتهوزج١٠٨۴١يحيرشت٢٠١۶نھآ هار يناگرزاب و هفرعت۴٨٣٩٧٢١٣٢٠٠١۵

ايسآ اپورا هفرعت +نھآ هار
 نيب روما و يراذگ هيامرس رتفد
للملا

 هيامرس رتفد١٣٩٢
 روما و يراذگ
للملا نيب

ناريا يمالسا يروهمج نھآ هار PDF لياف

 ات زوريد زا نھآ هار رد مئالع و تاطابتراباتك٩٣۴٢يحيرشت٢٠٢٠يكيرتكلا مئالع و تاطابترا ينابم۴٩٣٩٧٢١٣٢٠٠١۶
ادرف

 و شزومآ زكرم١٣٩٣ينادزي رايزام
 هار تاقيقحت
نھآ

.دوش هعلاطم ۵ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 طوطخ و اھ هاگتسيا يحارط۵٠٣٩٧٢١٣٢٠٠١٧
يتعنص

 نوديرف،ينادازآ رصن دوعسمديسنھآ هار هاگتسيا يحارط و لوصاباتك۶٢٠٩يحيرشت٣٠٣٣
يياضر

 هاگشناد١٣٨٨
فيرش يتعنص

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

رون مايپ١٣٩٢يمرهج يوسوم هناگيداصتقا ملع ينابم يشيامزآ۵٢۶٩يحيرشت و يتست٣٠٣٣يمومع داصتقا۵١٣٩٧٢١٣٢٠٠١٨
رون مايپ١٣٩٣هداز عيفش يلع -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٣٠٢٧يباي هنيزھ اي يرادباسح لوصا۵٢٣٩٧٢١٣٢٠٠١٩
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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 مرتيرادرب هرهب - نھآ هار يسدنهم_١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۵٠ - 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

 تكرح يزير همانري ياھ شور۵٣٣٩٧٢١٣٢٠٠٢٠
اھراطق

 داوج سدنهم-ينيقي دوعسميلير لقن و لمح تايلمع يزير همانربباتك٨٢٩۵يحيرشت و يتست٣٠٣٣
ناسل

و ملع هاگشناد١٣٨٩
ناريا تعنص

 هار يزاسور و يزاسريز ينابم۵۴٣٩٧٢١٣٢٠٠٢١
نھآ

 هار يزاسور يمومع ينف تاصخشمباتك٨٠٢۴يحيرشت٢٠٢٠
٣٠١ هيرشن نھآ

 يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

 نامزاس١٣٨۴
 و تيريدم
 يزير همانرب
شك

 ، )٣-٣ تمسق ءزج هب( ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :٣٠١ هيرشن
۶و )۵-۵و ۴-۵ تمسق ءزج هب( ۵ ،)٨-۴ تمسق ءزج هب( ۴
دوش هعلاطم ٧ لصف و )٩-۶ و ۵-۶ ءزج هب(

 هار يزاسور و يزاسريز ينابم٣٩٧٢١٣٢٠٠٢١
نھآ

 هار يزاسريز يمومع ينف تاصخشمباتك٨٠٢۵يحيرشت
٢٧٩هيرشن نھآ

 يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

 نامزاس١٣٨٣
 و تيريدم
 يزير همانرب
شك

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣۶اھراطق تكرح يروئت۵۵٣٩٧٢١٣٢٠٠٢٢
 باختنا يداصتقا و ينف يسررب۵۶٣٩٧٢١٣٢٠٠٢۵

ريسم
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٣

 باتك رشن١٣٨۶ناگرهم اضر دمحم١ تايلمع رد قيقحتباتك٨٢٩٣يحيرشت١٣٠٣۶ تايلمع رد قيقحت۵٧٣٩٧٢١٣٢٠٠٢٩
يھاگشناد

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

 رشن زكرم١٣٨٨لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴نآ دربراك و تالامتحا يروئت۵٨٣٩٧٢١٣٢٠٠٣٠
يھاگشناد

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

 و راك يسدنهم(نامز و راك يبايزراباتك۶۶٢۴يحيرشت و يتست٢٠١۶نامز و راك يبايزرا۵٩٣٩٧٢١٣٢٠٠٣١
)نامز تيريدم

و ملع هاگشناد١٣٩٢يدمحا يلع اضريلع رتكد
تعنص

٣ و ٢ ،١ ياهشخب ۵ لصف زا و ۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٢تكرح و ريسم ينميا۶٠٣٩٧٢١٣٢٠٠۴٠
 يسدنهم نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٩يحيرشت٢٠١۶ينف هجراخ نابز۶١٣٩٧٢١٣٢٠٠۴١

متسيس ليلحت )٣( عيانص
.دوش فذح ١١ و ١٠ ياھ لصفتمس١٣٩١يميقم يحالف دمحم

 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتست٣٠٣٠يسدنهم داصتقا۶٢٣٩٧٢١٣٢٠٠۴٢
)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ

 هاگشناد١٣٩۶داژنوكسا يدهم دمحم
ريبكريما

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

رون مايپ١٣٩٢ولروجآ روصنمهژورپ تيريدم يشيامزآ٨١٩٧يتست٣٠٣٣هژورپ لرتنك۶٣٣٩٧٢١٣٢٠٠۴٣
.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يحيرشت و يتست٣٠٣۶اھ متسيس ليلحت۶۴٣٩٧٢١٣٢٠٠۴۴

 ركفت زا يدربراك( كيمانياد متسيسباتك۶۶٩٠يحيرشت و يتستاھ متسيس ليلحت٣٩٧٢١٣٢٠٠۴۴
)يمتسيس

 نامزاس١٣٩٢يدابق الهش
 تيريدم
يتعنص

 بيبح و شيك شوخ نيسح رتكد٢ يتعنص يشك هشقنباتك۶۶۵۵يتست٢١١١٢٣٢ يتعنص يشك هشقن۶۵٣٩٧٢١٣٢٠٠۴۵
يدادح هلا

و ملع هاگشناد١٣٩٢
تعنص

.دوش فذح ٨ لصف

 و يتاعالطا ياھ متسيس حرط۶۶٣٩٧٢١٣٢٠٠۴۶
تيريدم لرتنك

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يحيرشت و يتست٣٠٣٠
يمرك سدنهم ،يبيبح

 و ١٠ و ٩ ،٨ لصف :٣ شخب و ٣ و ٢ ،١ لصف :١ شخبرگن يتآ١٣٩٠
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ياھ لصف :۴ شخب

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣۶هژورپ۶٧٣٩٧٢١٣٢٠٠٨٨
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٠٣٢ يزومآراك۶٨٣٩٧٢١٣٢٠٠٩٠
 سمش ميرم،نايناطلس هميهفيددع تابساحم ياهشور يشيامزآ١٠۴١٣يحيرشت و يتست٢٠١۶يددع تابساحم ياهشور۶٩٣٩٧٢١۵١١٠٧۶

يرالوس
رون مايپ١٣٩۵

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ يزاس همانرب٧٠٣٩٧٢١۵١١٠٩٠
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢مدقم ناگداز ميرك دوادC هتفرشيپ يزاس همانرب يشيامزآ٨١٨٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يسيون همانرب٧١٣٩٧٢١۵١١٠٩١
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