
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم

اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد

٣٩۴١ : دورو مرت يرادباسح_١۴ : يشزومآ هورگ

٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيرادب اسح_١٢ : هتشر

رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١۶:١٧ - ١٣٩٨/١١/٠٢ :نامز

١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧

)دحاو
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشت همان ناياپ٠۶

 دومحم -رويرف نيرسنلوا دلج - ٣ يتعنص يرادباسحهمانسرديحيرشتيناربج٣٣٠١٨ يتعنص يرادباسح١٢١۴٠٣۴
يبرع

.دوش فذح ۵ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 دومحم -رويرف نيرسنمود دلج - ٣ يتعنص يرادباسحهمانسرديحيرشتيناربج٣ يتعنص يرادباسح١٢١۴٠٣۴
يبرع

.دوش فذح ۵ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 ، ينارھم ناساس١ يرادباسح يروئتباتكيتستيصصخت١٣٠٢۴ يرادباسح يروئت١٢١۴٠۴٧
 دیس ،يمرک اضرمالغ
 دیس يفطصم
ينیسح

شناد هاگن١٣٩۶٢٠١٧

 ،ينارھم ناساس)مود دلج( ٢يرادباسح يروئتباتكيتستيصصخت٢٣٠٢۴ يرادباسح يروئت١٢١۴٠۵٠
 دیس، يمرك اضرمالغ
 دیس يفطصم
 باتھم،ينیسح
يمرھج

شناد هاگن١٣٩۶٢٠١۵

 دلج -تيريدمرد نآ دربراك و رامآباتكيتستيرایتخا٢٠١۶يرامآ لیلحت١٢١۴١١۴
)يرامآ لیلحت(مود

 روصنم -رذآ لداع
ينموم

تمس١٣٩۵٢٠١٣

 شخب يرادباسح١٢١۴١١۶
يمومع

 شخب هتفرشیپ يرادباسحباتكيتست هياپ٣٠٢۴
يمومع

 تاراشتنا١٣٩۴٢٠١۵يناخاباب رفعج
 همالع هاگشناد
ييابطابط

.دوش فذح ١١ و ١٠ ،٩ ياھ لصف

 ،تخبكین اضردمحمتيريدم يرادباسحباتكيتست هياپ٣٠٢۴تيريدم يرادباسح١٢١۴١١٧
يتنايد ارھز

 نابرھم باتك١٣٩۶٢٠١١
رشن

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

 رد يریگ میمصت١٢١۴١١٨
 و يلام لئاسم

يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم ١۴ لصف رخآ ات ۴ لصف زاشناد هاگن١٣٩۵٢٠١٣ينارھت ،شخبرونرنوج يپ زلراچيراذگ هيامرس تيريدمباتكيتست هياپ٢٠١۶

همرت١٣٩۶٢٠١٧هدازاضر داوجيسرباسح ياھ هيرظنباتكيتست هياپ٢٠١۶هتفرشیپ يسرباسح١٢١۴١٢٠

 رد يراج لئاسم١٢١۴١٢٣
يرادباسح

 ناريا يرادباسح ياھدرادناتساباتكيتستيصصخت٢٠١۶
١۶٠ هيرشن

 نامزاس١٣٩٨٢٠١٩يسرباسح نامزاس
يسرباسح

.دوش هعلاطم ١١ درادناتسا رخآ ات ١ درادناتسا

 رد صاخ دراوم يسررب١٢١۴١٢۴
يرادباسح

 ناريا يرادباسح ياھدرادناتساباتكيتستيرایتخا٢٠١۶
١۶٠ هيرشن

 نامزاس١٣٩٨٢٠١٩يسرباسح نامزاس
يسرباسح

٣٢ درادناتسا رخآ ات ٢۶ ياھدرادناتسا و ١٧ درادناتسا
.دوش هعلاطم

 -رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآيتستيرایتخا٢٠١۶هتفرشیپ قیقحت شور١٢١۴١٢۵
 مكلم - زویھ انیتسيرك
تيات

 -يناھارف لضفلاوبا
 -هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 میھافم بوچراچ١٢١۴١٢۶
يلام يرگشرازگ

 يوسوم دومحم دیسيلام يرگشرازگ میھافم بوچراچهوزجيتستيرایتخا٢٠١۶
يریش

رون مایپ١٣٩۴٢٠١۵

 ياھمتسیس١٢١۴١٢٧
 رد يتاعالطا

يرادباسح

 يتاعالطا ياھ متسیسباتكيتست هياپ٢٠١۶
يرادباسح

 همیعن ، يدارم يدھم
تایب

.دوش هعلاطم ١٧ و ١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ياھ لصفدھشم زيدنرم١٣٩٣٢٠١۴

 و يتستدشرا يناربج٢٣٠٢۴ هنایم يرادباسح١٢١۴١٢٨
يحيرشت

 - مدقم ميركلادبع٢ هنایم يرادباسح يشيامزآ
يكشم يدھم

١۵٣ هحفص زا( ۵ ،)لصف رخآ ات ٨١ هحفص زا( ٣ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١
 زا( ٧ ،)٢٢٠ هحفص ات ٢١۵ هحفص زا( ۶ ،)لصف رخآ ات

.دوش فذح ٩ لصف و )لصف رخآ ات ٢٧٢ هحفص

 شزومآ هژيو رانیمس١٢١۴١٢٩
 يسررب )١( روحم
 رد صاخ دراوم
يرادباسح

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشترانیمس٠٢٣٢

 شزومآ هژيو رانیمس١٢١۴١٣٠
 يرامآ لیلحت)٢( روحم
 مرن و هتفرشیپ
طبترم ياھرازفا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشترانیمس٠٢٣٢

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
ميرك
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