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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هدازيلع لعل دمحميسايس يسانش هعماج يشيامزآ٩٣٢٧يتست٣٠١٨يسايس يسانش هعماج٣٣٩٨٢١٢٢٧٠٠٣
 لعل دمحم -يمتاح اضر دمحمتسايس ملع ينابم يشيامزآ۵۵۴۶يتست٣٠١٨تسايس ملع ينابم۴٣٩٨٢١٢٣١٠٠١

هدازيلع
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 ناريا يعامتجاو يسايس تالوحت۵٣٩٨٢١٢٣١٠٠۴
١٣۵٧ات١٣٢٠زا

١٣٢٠ زا ناريا يعامتجا يسايس تالوحتباتك۵٧٠۶يتست۴٠٢۴
١٣۵٧ ات

--هنزور١٣٩١٢٠١٢يدوصقم يبتجم

 يسايس ياھ هشيدنا خيرات۶٣٩٨٢١٢٣١٠٠۶
 نرقات نوطالفازا لبق برغرد
)١(متسيب

 هتشر( برغ رد يسايس هشيدنا ريس يشيامزآ٨٢٠١يتست٢٠١٢
)يسايس مولع

--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يقداص ديعس

يناهج:رصاعم يسايس يسانش هعماجباتك١١٧٨٨يتست٢٠١۶)دشرا(يسايس يسانش هعماج٧٣٩٨٢١٢٣١٠۵٣
)مود تساريو(تردق و تسايس ندش

 يقت دمحمشن تيک
زورفلد

--ريوک١٣٩٨٢٠١٩

 و ناريا يمالسا بالقنا رانيمس٨٣٩٨٢١٢٣١٠۵۴
 يژتارتسا لئاسم رب نآ باتزاب
ناهج و هقطنم

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يمتاح اضردمحممالسا هاگديد زا بالقنا يشيامزآ۵۵۴١يتست٢٠١۶

 هقف خيرات رد يشھوژپ :تموکح و اهقفباتك٩٠٧۶يتست٣٠٢۴يسايس هقف٩٣٩٨٢١٢٣١٠۵۵
هعيش يسايس

--هنزور١٣٨٧٢٠٠٨يدنرھ يرفعج دمحم

 ناهج ياھروشك لئاسم رانيمس١٠٣٩٨٢١٢٣١٠۵۶
موس

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴

 جاحدمحم ريماشرام ديويد،ركوتسا يرجيسايس مولع رد هيرظن و شورباتك٧٧٣۵يتست٢٠١۶يسايس مولع رد قيقحت شور١١٣٩٨٢١٢٣١٠۵٧
يفسوي

 هدكشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩
 تاعلاطم
يدربھار

.دوش هعلاطم ١٠و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣٠٨٨

 نرق رد يسايس تايرظن دربراك١٢٣٩٨٢١٢٣١٠۵٨
متسيب

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ياھ لصف٢٣٣٩سموق١٣٩١٢٠١٢ملاع نمحرلادبعدوويھ وردنايسايس هيرظن همدقمباتك٧٨١۵يتست٢٠١۶

 ياهتردقاب ناريا يجراخ طباور١٣٣٩٨٢١٢٣١٠۵٩
١٣۵٧ ات١٣٢٠زا گرزب

(يولهپ نارود رد ناريا يجراخ تسايسباتك٧٩۶٧يتست٢٠١۶
١٣۵١٣٠٠-٧(

.دوش فذح ٢ و ١ ياھ لصف۶٩١ناكيپ١٣٩٣٢٠١۴يودهم گنشوھ اضرلادبع

 ملع رد ديدج ياھ هيرظن١۴٣٩٨٢١٢٣١٠۶٠
تسايس

 رد ديدج ياھ هيرظن يسانش شورباتك٩٨١۵يتست٢٠١۶
 تابثا ارف و ييارگ تابثا ( تسايس
)ييارگ

 تاراشتنا١٣٩۶٢٠١٧يرادملع ينيعم ريگناهج
نارهت هاگشناد

--

 نيب طباور رد فلتخم ياھ هيرظن١۵٣٩٨٢١٢٣١٠۶١
للملا

.دوش فذح ٧ لصف۶۶۵تمس١٣٩٣٢٠١٣هدازريشم اريمحللملا نيب ياھ هيرظن رد لوحتباتك٧٣٧٢يتست٣٠٢۴

 يمالسا ياهشبنج رانيمس١۶٣٩٨٢١٢٣١٠۶٢
 بالقنا ريثاتو متسيب نرقرد
اهنآرب يمالسا

 رد يمالسا ياهشبنج يسانش هنوگ يشيامزآ۵۵٨٩يتست٣٠٢۴
متسيب نرق

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يوسوم دمحم ديس

 دماح - يمتاح اضر دمحمرصاعم کيژتارتسا و يماظن لئاسم يشيامزآ١٠٧۴٨يتست٢٠١۶رصاعم يژتارتسا لئاسم١٧٣٩٨٢١٢٣١٠۶۴
مشچ نشور

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

اب هنايمرواخ ياهتلود لباقتم طباور١٨٣٩٨٢١٢٣١٠۶٧
گرزب ياهتردق ذوفن هب هجوت

 هجوت اب هنايمرواخ ياهتلود لباقتم طباورباتك١٠۵٩١يتست٢٠١۶
گرزب ياهتردق ذوفن هب

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يريصن زانوس-يوسوم

 ناهج و ناريا رد يسايس راكفا١٩٣٩٨٢١٢٣١٠۶٨
) روحم شزومآ (مالسا

 نيدلاءاهب ، تيانع ديمحرصاعم مالسا رد يسايس هشيدناباتك٧۶۴٨يتست٢٠١۶
يھاشمرخ

.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ١٢٨ هحفص زا٢۵۶۴يمزراوخ١٣٩٢٢٠٠۵

 اضر دمحم -يمتاح اضر دمحمهنايمرواخ لئاسم يشيامزآ۵۵۶۴يتست٢٠١۶) روحم شزومآ (هنايمرواخ لئاسم٢٠٣٩٨٢١٢٣١٠۶٩
يرمث

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢١٣٩٨٢١٢٣١٠٧٠
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