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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٨١١١١١٢٩۶
 رظن ديدجت (هتفرشيپ يطابنتسا رامآباتك١٠٨۴۴يحيرشتو يتست٢٠١۶هتفرشيپ يطابنتسا رامآ٢٣٩٨١١٢١١۴٩٣

٢تساريو)هدش
-فيص نسح دمحم-عراز نيسح
يبلاط ديعس

رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

.دوشهعلاطم٢۴٠ هحفص ات باتک لوا زاتمس١٣٩١٢٠١٢ييا هژا داوجمالسا رد تروشم و تيادھباتك٩۶٨٩يتست٢٠١۶مالسا رد تروشم و تيادھ٣٣٩٨١١٢١١۵١٣
 وهرواشم هتفرشيپ ياھ هيرظن۴٣٩٨١١٢١١۵١۴

ينامردناور
.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،٣ ياھ لصفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢يدمحم ديس ييحييروك دلارجينامرد ناور و هرواشم تسبراك و هيرظنباتك٩۶٧٣يتست٣٠٢۴

 هرواشم ياهشور و اھ هيرظن۵٣٩٨١١٢١١۵١۵
يھورگ

 و راک ارھزشونايکيرک دلارجيھورگ هرواشم تسبراک و هيرظنباتك١٠١١۵يتست٢١١۶١۶
ناراکمھ

.دوش هعلاطم١۵ و١۴ ،١٣ ،١١،١٢ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 هرواشم ياهشور و اھ هيرظن۶٣٩٨١١٢١١۵١۶
هداوناخ

،يھاش نيسحكربندلگ تربرھ،كربندلگهنرياينامرد هداوناخباتك٩٢٩٨يتست٢١١۶١۶
دنمجرا و يدنبشقن

.دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶،٧ ،٢ ياھ لصفناور١٣٩٢٢٠١٣

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور٧٣٩٨١١٢١١۵١٧
يسانشناورو يتيبرت مولع

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٢،۴ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور٣٩٨١١٢١١۵١٧
يسانشناورو يتيبرت مولع

ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم۶ و۴ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

.دوشفذح١۴ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميركفسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠٢۴تيصخش يسانشناور٨٣٩٨١١٢١١۵٢١
رهچ١٣٧٩٢٠٠٠ييانث رقابيھورگ هرواشم و ينامرد ناورباتك۶٧۶۵يتست٢١١۶١۶يھورگ هرواشم و ييامنھار٩٣٩٨١١٢١١۵٢٢
 هيرظن و يلغش هرواشم و ييامنھارباتك٩۶٧۵يتست٢١١۶١۶يلغش هرواشم و ييامنھار١٠٣٩٨١١٢١١۵٢٣

و رظن ديدجت اب(لغش باختنا ياھ
)تافاضا

. دوش هعلاطم مود شخبدشر١٣٩٢٢٠١٣يدابآ عيفش هلادبع

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن١١٣٩٨١١٢١١۵٢۴
ينامرد

 اضرمالغ- يدابآ عيفش هلادبعينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظنباتك۶٠٩۴يتست٣٠٢۴
يرصان

 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢
يھاگشناد

 هرواشم رد يبايزرا و شجنس١٢٣٩٨١١٢١١۵۴٨
جاودزاو هداوناخ

تثعب١٣٨٧٢٠٠٨ييانث رقابجاودزا و هداوناخ شجنس ياھ سايقمباتك٩٩٣٠يتست٢١١۶١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶جاودزا و هداوناخ لئاسم رانيمس١٣٣٩٨١١٢١١۵۴٩
 و هداوناخ هرواشم رد يزروراك١۴٣٩٨١١٢١١۵۵٠

جاودزا
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣۴٨

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶هاگشيامزآ رد هرواشم نونف نيرمت١۵٣٩٨١١٢١١۵۵١
 يرھوش و نز لئاسم نامرد و هرواشمباتك١٠٨۵۶يتست٢١١۶١۶جاودزا هرواشم١۶٣٩٨١١٢١١۵۵٢

تالکشميارب ينامرد ناور و هرواشم«
»اھ جوز

. دوش فذح١٢ و۵،۶ ،١،۴ ياھ لصفرون ياوآ١٣٩٣٢٠١۴ناراکمھو يدادادخگناي،کرامو گنال،نيل

 رد يقالخا لئاسم و تاعوضوم١٧٣٩٨١١٢١١۵۵٣
 شزومآ( ينامردناور هرواشم
)روحم

 ينابم( يسانشناور و هرواشم رد قالخاباتك٩۶٧٨يتست٢٠١۶
)لوصا و

.دوش هعلاطم١١ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ياھ لصفتيبرت لامک١٣٩١٢٠١٢ناينيسح نيميس

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٨٣٩٨١١٢١١۵۵۴
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٩٣٩٨١١٢٢٠۶۵٨
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