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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩٧
--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨
يمالسا رنھ يتسيچ رد يياھراتسجباتك٧٧٠٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يمالسا رنھ تمكح٣٣٩٨٢١٨١۴٠٠١

)لوارتفد(
 ناتسگنھرف١٣٩١٢٠١٢يعيير يداھ

رنھ
.دوش هعلاطم ٢٣٠ هحفص ات باتک يادتبا زا٣٠١۴لاعف

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨١٢لاعفنارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢رف ينيع اضريلعگنل ناجيرامعم هيرظن شنيرفآباتك۶۴١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶طيحم يسانشناور۴٣٩٨٢١٨١۴٠٠٢
.دوش هعلاطم ١٩ و ١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس۵٣٩٨٢١٨١۴٠٠٣
 و ييوھايس يرماع اضرديمحيرامعم رد قيقحت شورهوزج٩٠٨۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يرامعم قيقحت شور۶٣٩٨٢١٨١۴٠٠۴

 ناهج رديح و يھوكتيل زاناس
شخب

--لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 داهج١٣٩٢٢٠١٣داژن يودهم داوجدّمحميرامعم ياھ هشيدنا ريسباتك۶۴٩۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يرامعم ياھ هشيدناريس٧٣٩٨٢١٨١۴٠٠۵
 يھاگشناد
نارهت هاگشناد

--لاعف

--لاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١شخبناهج رديحيحارط ياھ شور واھ هيرظنهوزج٧٢١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶يحارط ياهشور و هيرظن٨٣٩٨٢١٨١۴٠٠۶
ديهش هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠نايوجزار دومحمميلقا اب زاسمھ يرامعم هانپ رد شياسآباتك٧۶٢١يتست١١٨١۶ميلقا اب زاسمھ يرامعم٩٣٩٨٢١٨١۴٠١١

يتشهب
.دوش فذح اھ تسويپ۵٠۶لاعف

 و ييوھايس يرماع اضرديمحيرامعم يدبلاک يزير همانربهوزج٩۴٩۶يتست١١٨١۶يرامعم يدبلاك يزير همانرب١٠٣٩٨٢١٨١۴٠١٢
ناراکمھ

--لاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

 ريما - يچبالگ دومحميول ينديستخاس و حرط شورباتك۶۴٧۴يتست١١٨١۶تخاس هتفرشيپ ياھ شور١١٣٩٨٢١٨١۴٠١٣
يجرف

.دوش هعلاطم ٨ و ١ ياھ لصف۶٩٧لاعفنارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،۶ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶۶لاعفنارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢نايرھاظم دماح -يچبالگ دومحمينامتخاس نيون ياھ يروانفباتك۶۵٠٩يتستتخاس هتفرشيپ ياھ شور٣٩٨٢١٨١۴٠١٣
 ،نايچخرچ ميرم ،يھوکتيل زاناسيبايناکم ياھ هيرظنباتك١١۵١٠يتست١١٨١۶يبايناكم ياھ هيرظن١٢٣٩٨٢١٨١۴٠١۴

شخبناهج رديح
--لاعفرون مايپ١٣٩٨٢٠١٩

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٣٨٩۶)١( يرامعم حرط١٣٣٩٨٢١٨١۴٠١٨
 و يرامعم رد يژرنا تيريدم١۴٣٩٨٢١٨١۴٠١٩

)روحم شزومآ(يزاسرهش
--لاعفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧شخب ناهج رديحيزاسرهش و يرامعم رد يژرنا تيريدمباتك١٠۵٨٨يحيرشت و يتست٢٠١۶

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ٣۵١ هحفص زا٢٩١لاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١راك  هرقن ديمحلادبعيرامعم يرظن ينابم يشيامزآ۵٣٨٣يتست٣١٢۴٣٢يمالسا يرامعم اب ييانشآ١۵٣٩٨٢١٨١۴٠٣٧
 نيسحمالغ :نيودتا ي نر ي پ  م ير كد م ح م ي نار يا  يرا م ع م  ي سا ن ش ك ب سباتك٧٧۴۶يتستيمالسا يرامعم اب ييانشآ٣٩٨٢١٨١۴٠٣٧

نايرامعم
--لاعفشناد شورس١٣٩٢٢٠١٣

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢هاگراك شرازگ و ٢ نامتخاس١۶٣٩٨٢١٨١۴٠۴٣
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۵١۴٨١٢٨ يرامعم حرط١٧٣٩٨٢١٨١۴٠۵٣
 ،)٢ و ١ راتفگ( ۵ ،٢ ،)۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھراتفگ(١ياھ لصف١۶٠٣لاعفدجم١٣٩۵٢٠١۶رايماك اضرمالغيزاسرهش و يرهش قوقحباتك۶٧٠٧يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(يرامعم قوقح١٨٣٩٨٢١٨١۴٠۶٠

.دوش هعلاطم )١ راتفگ( ٩ و ٨ ،٧
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٣٨٩۶)٢( يرامعم حرط١٩٣٩٨٢١٨١۴٠۶١
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