
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهناسر و رنھ-١٧ : هدکشناد
٣٩٢١ : دورو مرترنھ-١٢ : يشزومآ هورگ
٣٩٢١ : نوناق لامعا مرتهناسر تيريدم-١٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:١٨ - ١٣٩٧/٠۶/١٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 -يليلخ نسح-يدنمجرا اضرمالغ١ يعامتجا مولع يصصخت نابز يشيامزآ۵۵٨١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٣٣٩٧١١٧١٢١٢۵

يميحر يلعلادبع
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتست٢٠١۶يبايشزرا و قيقحت شور۴٣٩٧١١٧١٢١٢۶
 دحتم دومحم) مجرتم
)راتساريو(

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧هاگآ١٣٨٧٢٠٠٨

 يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتستيبايشزرا و قيقحت شور٣٩٧١١٧١٢١٢۶
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 ،٩ ،٨ ياھ لصف ٢ دلج و ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف :١ دلج۵٢٣تمس١٣٩۵٢٠١١لضاف اضريبب لرا
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١

 يلع - يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاسراتفر و طابترا تيريدم۵٣٩٧١١٧١٢١٢٧
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۶٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هعلاطم ١٧ و١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٢١۶
.دوش

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمرس اضر دمحميمالسا تيريدميعطق۵٠۴٠يتست٢٠١۶يمالسا تيريدم۶٣٩٧١١٧١٢١٢٨
 هتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يتست٢٠١۶تيريدم تاعالطا ياھ متسيس٧٣٩٧١١٧١٢١٢٩

)هدش رظن ديدجت-مود تساريو(
 ات ١٠۴ هحفص زا(۵ ،)٧۶ ات ۵۵ هحفص زا(٣ ياھ لصف٣٠٨٩رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يتارف نسح - كلرس يلع دمحم

.دشاب يم فذح)٢١٣ هحفص ات ١٨٩هحفص زا(٨ و )١٢٢
 تاطابترا رد يداقتنا ياھ هيرظن٨٣٩٧١١٧١٢١٣٠

يعمج
--شورس١٣٩١٢٠١٠يدحوا دوعسمنوسپمات ناجهتينردم و اھ هناسرباتك٧٧٢۴يتست٣٠٢۴

 تاطابترا رد يداقتنا ياھ هيرظن٣٩٧١١٧١٢١٣٠
يعمج

 ياھ هناسر و تاطابترا نوماريپ هلاقم هس يشيامزآ٨٢٨۵يتست
يعمج

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدنمجرا اضرمالغيدنمجرا اضرمالغ

 تاقيقحت زكرم١٣٩٠٢٠١١يعشاخ ديحوهناسر تيريدمباتك٩٨٢٩يتست٢٠١۶)١( هناسر تيريدم٩٣٩٧١١٧١٢١٣١
 و تاعلاطم
 يزير همانرب
اھ هناسر

 ات٧٧هحفص زا کيژتارتسا تيريدم هناگ راهچ ياھدرکراک٣٠٩٠
ات١۴۴هحفص زا نامزاس يوگلا چنپ ساسارب راتخاس ،١٢۴
 هحفص زا تيريدم و راک يورين زادنا مشچ ،١٨٢هحفص

 ات ٣١٩ هحفص زا لرتنک و هجدوب و ٢١٨ هحفص ات١٩٧
.دشاب يم فذح ٣٨٩ هحفص

 نايم و للملا نيب تاطابترا١٠٣٩٧١١٧١٢١٣٢
يگنھرف

--رون ياوآ١٣٩٠٢٠١١ يديعس نامحريگنھرف نايم و يللملا نيب تاطابتراباتك١١٠۵۵يتست٣٠٢۴

 يلزل و تاكلم را.ساونيرسموس ناهج رد هعسوت تاطابتراباتك٧۵٩٠يتست٣٠٢۴هعسوت و تاطابترا١١٣٩٧١١٧١٢١٣٣
زويتسا

 هدكشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩روب مارهب يلعنابعش
 تاعلاطم
 و يگنھرف
يعامتجا

.دوش هعلاطم ٣٧٧ هحفص رخآ ات هحفص ات باتک يادتبا زا٢٨۴۵

 عبانم تيريدم ،٩٣هحفص ات ۵١ هحفص زا يلام تيريدم٣٠٩١شورس١٣٩١٢٠١٢يگنھرف ربکا يلعلگنيرپ رتيپ،راتسا لکياميکينورتکلا ياھ هناسر تيريدمباتك٩۵٠١يتست٣٠٢۴)٢( هناسر تيريدم١٢٣٩٧١١٧١٢١٣۴
 هکبش يزير همانرب ،١۵۵ هحفص ات ٩۵ هحفص زا يناسنا
 ياهتسايس ،٢٢٩ هحفص ات ٢٠٠ هحفص زا هتسباو يا
 تيريدم ،٣٨۶ هحفص ات ٣۶١ هحفص زا تيکلام هب طوبرم
 و ۴٣٨ هحفص ات ٣٣٩ هحفص زا يلباک نويزيولت هناماس
 ات ۴٣٩ هحفص زا ينويزيولت و ييويدار هاگتسيا تيريدم
.دشاب يم فذح۴٩١ هحفص

تاعوبطم يعمج طابترا قوقح رب يدمآردباتك۶٩۶۶يتست٣٠٢۴يعمج طابترا للملا نيب قوقح١٣٣٩٧١١٧١٢١٣۵
هام –

--سونقق١٣٩٢٢٠١٣رابدرب نسح دمحم

.دوش فذح ٨ و ٢ ياھ لصف٢٨٨٠رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩٧١١٧١٢١٣۶
.دوش فذح ٧ لصف۶۶۵رون مايپ١٣٩۶٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶يمومع تيريدم١۵٣٩٧١١٧١٢١٣٩
--هزوريف١٣٩٠٢٠١٠نارگداد دمحميعمج تاطابترا ينابمباتك۵٨٢٣يتست٢٠١۶يعمج طابترا١۶٣٩٧١١٧١٢١۴٠
 ياھ مايپ ديلوت دنيارف اب ييانشآ١٧٣٩٧١١٧١٢١۴١

نويزيولت و ويدار
 هعلاطم ٢٠ و ١٧ ،١۴ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف١٨٩۶شورس١٣٨٩٢٠١٠نايميحر يدهمنوس رليم دلارجينويزيولت يزاس همانرب نفباتك٩٢٧٢يتست١١٨١۶

.دوش
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينايك هدژميعامتجا مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵٢١٧يتست١١٨١۶تنرتنيا و رتويپماك اب ييانشآ١٨٣٩٧١١٧١٢١۴٢
--شورس١٣٧١١٩٩٢نايميحر يدهملريت تربارينويزيولت مسيلانروژباتك٨٧١١يتست٢٠١۶نويزيولت و ويدار رد ربخ ينابم١٩٣٩٧١١٧١٢١۴٣
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رفروصنم ميركيعامتجا مولع رد رامآهمانسرد۴٨٩٣يتست٢٠١۶يعامتجا مولع رد رامآ دربراك٢٠٣٩٧١١٧١٢١۴۴
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢١٣٩٧١١٧١٢٢١١
--ين١٣٩١٢٠١٢يبتك يضترمدرازال تبدوژيمومع راكفاباتك۶٧٢۵يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (يمومعراكفا٢٢٣٩٧١١٧١٢٢١٢
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴٠٣٢)روحم شزومآ(رانيمس٢٣٣٩٧١١٧١٢٢١٣
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