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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩۶
--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٣٣٩٨٢١٧١٢٢١١
٣ شخب ،)يعمج طابترا شھوژپ ياھوگلا:٣ لصف(١شخب٣٠٩٢لاعفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١٣ناقھد اضريلعدراگنات زيمج - نيروس فزوج رنروتاطابترا ياھ هيرظنباتك۶۵۶٣يتست٢٠١۶يعمج طابترا ياھ هيرظن۴٣٩٨٢١٧١٢٢٣٩

 ،١٢ ،١١ ،٩ ،٨ ،۵ ،۴ ياھ شخب و )۶ و ۵ ،۴ ياھ لصف(
.دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣

.دوش فذح ٧ لصف۶۶۵لاعفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ينابم۵٣٩٨٢١٧١٢٢۴٠
 -يليلخ نسح-يدنمجرا اضرمالغ١ يعامتجا مولع يصصخت نابز يشيامزآ۵۵٨١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۶٣٩٨٢١٧١٢٢۴١

يميحر يلعلادبع
--لاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١

مود شخب )۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ياھراتفگ(لوا شخب٢٩٠۶لاعفتمس١٣٩١٢٠١٢يراصنا رقابيعمج تاطابترا قوقحباتك٧٣٩۵يتست٢٠١۶تاطابترا قوقح٧٣٩٨٢١٧١٢٢۴٢
)۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ياھراتفگ(موس شخب )٢و١ياھراتفگ(
دوش سيردت و هعلاطم

 و يملع١٣٨٨٢٠٠٩يناطبرا لدنشور...و نالبول ناژهناسر تيريدمباتك۶٩٠٧يتست٢٠١۶هناسر تيريدم ينابم٨٣٩٨٢١٧١٢٢۴٣
يگنھرف

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧لاعف

 دازآ هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يريرح الجنيفيك شھوژپ ياھ شور و لوصاباتك٧٩٢۶يتست٢٠١۶يفيك قيقحت هتفرشيپ ياھ شور٩٣٩٨٢١٧١٢٢۴۴
 دحاو-يمالسا
تاقيقحت مولع

--لاعف

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩لاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٢٠١۶قالخ عيانص رد يناسنا عبانم١٠٣٩٨٢١٧١٢٢۴۵
 نايم و يللملا نيب تاطابترا١١٣٩٨٢١٧١٢٢۴۶

يگنھرف
--لاعفرون ياوآ١٣٩٠٢٠١١ يديعس نامحريگنھرف نايم و يللملا نيب تاطابتراباتك١١٠۵۵يتست٢٠١۶

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ، ۴ ، ٣ ، ١ ياھ لصف٣٣٩١لاعفشورس١٣٩١٢٠١٢يگنھرف ربکا يلعلگنيرپ رتيپ،راتسا لکياميکينورتکلا ياھ هناسر تيريدمباتك٩۵٠١يتست٢٠١۶هتفرشيپ هناسر تيريدم١٢٣٩٨٢١٧١٢٢۴٧
)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتست٢٠١۶يمك قيقحت هتفرشيپ ياھ شور١٣٣٩٨٢١٧١٢٢۴٨

 دحتم دومحم) مجرتم
)راتساريو(

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧لاعفهاگآ١٣٨٧٢٠٠٨

 يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتستيمك قيقحت هتفرشيپ ياھ شور٣٩٨٢١٧١٢٢۴٨
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 ،٩ ،٨ ياھ لصف ٢ دلج و ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف :١ دلج۵٢٣لاعفتمس١٣٩۵٢٠١١لضاف اضريبب لرا
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١

 هناسر رد ينامزاس راتفر تيريدم١۴٣٩٨٢١٧١٢٢۴٩
اھ

 يلع - يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۶٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هعلاطم ١٧ و ١۶ ،١٢ ،١١ ، ١٠ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣۴۴٣لاعف
.دوش

.دوش فذح ٨ و ٢ ياھ لصف٢٨٨٠لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يتست٢٠١۶هناسر كيژتارتسا تيريدم١۵٣٩٨٢١٧١٢٢۵٠
--لاعفتمس١٣٩۴٢٠١۵يياسوم مثيماھ هناسر داصتقاباتك١١٠۵٨يتست٢٠١۶هناسر داصتقا١۶٣٩٨٢١٧١٢٢۵١
--لاعفنارهت هاگشناد١٣٩۶٢٠١٧يناطبرا لدنشوريول نو يمايعامتجا ياھ هناسر تيريدمباتك١١۴٧٨يتست٢٠١۶يعامتجا ياھ هناسر تيريدم١٧٣٩٨٢١٧١٢٢۵٢
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧لاعفنازيم١٣٩۶٢٠١٧يماما هللادسايونعم تيکلام قوقحباتك١١۴٧۵يتست٢٠١۶يركف تيكلام قوقح١٨٣٩٨٢١٧١٢٢۵۶
--لاعفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يناطبرا لدنشوريا هناسر يراذگتسايسباتك١١۴٧۶يتست٢٠١۶يا هناسر يراذگتسايس١٩٣٩٨٢١٧١٢٢۵٧
يژتارتسا و دنيارف،شقن :يمومع طباورباتك١١۴٧٧يتست٢٠١۶يمومع طباور تيريدم٢٠٣٩٨٢١٧١٢٢۵٨

)١ دلج(
 دواد و يبارعا دمحميجيا نرو. سکاک ليو

يدزيا
 رتفد١٣٩٠٢٠١١

 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم ١٢ و١٠ ،٩ ،٧ ،۵ ،١ ياھ لصف٣۴۴۶لاعف

--لاعفهتسجخ١٣٨٩٢٠١٠يكوت دمحاربخ تيريدم و يراتساريوباتك۶٧٧٧يتست٢٠١۶ربخ تيريدم٢١٣٩٨٢١٧١٢٢۵٩
ديدج ياھ هناسر تاعلاطم٢٢٣٩٨٢١٧١٢٢۶٠

)روحم شزومآ(
 هدکشھوژپ١٣٩٨٢٠١٩يگيب رد کبابزنيگاھ دراچير و دروفسکا يدابتسايس و ديدج ياھ هناسرباتك١١٠٩٢يتست٢٠١۶

 و يگنھرف
يعامتجا

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧لاعف

يياباب نيسح. يناحور اضر دمحميا هناسر قالخا هب يمالسا يھاگنهوزج١١٧۴١يتست٢٠١۶يا هفرح قالخا٢٣٣٩٨٢١٧١٢٢۶١
درجم

--لاعفناريگم١٣٩٢٢٠١٣

 يسايس يسانش هعماج٢۴٣٩٨٢١٧١٢٢۶٢
تاطابترا

 هعماج رب يا همدقم(تسايس و هعماجباتك٧٣٨۴يتست٢٠١۶
)يسايس يسانش

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩لاعفتمس١٣٩١٢٠١٢يروبصرهچونمشار لكيام
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