
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩۵١ : دورو مرت يتيبرت مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٩۵١ : نوناق لامعا مرتيشخبناوت هرواشم شيارگ هرواشم_٢١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۶:١٠ - ١٣٩٨/٠۶/١٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
سرد عونسرد مانسرد

 عون
نومزآ

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
تسويپ حرشتيعضورشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشت همان ناياپ٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩۶
 و يتستکرتشم٢٠١۶هتفرشيپ يطابنتسا رامآ١٢١١۴٩٣

يحيرشت
 ديدجت (هتفرشيپ يطابنتسا رامآباتك

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

لاعفرون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

.دوش هعلاطم ٢۴٠ هحفص ات باتک لوا زالاعفتمس١٣٩١٢٠١٢ييا هژا داوجمالسا رد تروشم و تيادھباتكيتستکرتشم٢٠١۶مالسا رد تروشم و تيادھ١٢١١۵١٣
 و هرواشم هتفرشيپ ياھ هيرظن١٢١١۵١۴

ينامرد ناور
 ناور و هرواشم تسبراك و هيرظنباتكيتستکرتشم٣٠٢۴

ينامرد
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،٣ ياھ لصفلاعفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢يدمحم ديس ييحييروك دلارج

 هرواشم ياهشور و اھ هيرظن١٢١١۵١۵
يھورگ

 و راک ارھز شونايکيرک دلارجيھورگ هرواشم تسبراک و هيرظنباتكيتستکرتشم٢١١۶١۶
ناراکمھ

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصفلاعفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتيبرت مولع

 زويھ انيتسيرك -رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآيتستکرتشم٢١١۶١۶
تيات مكلم -

 -يناھارف لضفلاوبا
 -هداز ميھاربا يسيع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفلاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتيبرت مولع

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

.دوش هعلاطم ۶ و ۴ ياھ لصفلاعفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفلاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآيتست…يناربج٣٠٢۴تيصخش يسانشناور١٢١١۵٢١
لاعفرهچ١٣٧٩٢٠٠٠ييانث رقابيھورگ هرواشم و ينامرد ناورباتكيتست…يناربج٢١١۶١۶يھورگ هرواشم و ييامنھار١٢١١۵٢٢
 و يلغش هرواشم و ييامنھارباتكيتست…يناربج٢١١۶١۶يلغش هرواشم و ييامنھار١٢١١۵٢٣

 ديدجت اب(لغش باختنا ياھ هيرظن
)تافاضا و رظن

. دوش هعلاطم مود شخبلاعفدشر١٣٩٢٢٠١٣يدابآ عيفش هلادبع

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن١٢١١۵٢۴
ينامرد

 ناور و هرواشم ياھ هيرظنباتكيتست…يناربج٣٠٢۴
ينامرد

 - يدابآ عيفش هلادبع
يرصان اضرمالغ

 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢
يھاگشناد

لاعف

لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٢١١۵۵۴
 رد يناسنا تابسانم و طباور١٢١١۵٨٠

هسردم
 و اهھاگديد هسردم هرواشمباتكيتستيصصخت٢٠١۶

يا هفرح ياھ تسبراك
 ارھز، راكارھز شونايكسيويد ارامات

ييولهك
.دوش هعلاطم ١۴ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصفلاعفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 يلمع ييامنھار و يرظن ينابمباتكيتستيصصخت٢٠١۶يشخبناوت و هداوناخ١٢١١۵٨۵
يتخانشناور- بصع يشخبناوت

 و عراز نيسحناراکمھ و نوسليو
ناراکمھ

دوش هعلاطم ۴ و ٢ ياھ شخبلاعفدنمجرا١٣٩۵٢٠١۶

 بصع يشخبناوت همانتسدباتكيتستيصصختيشخبناوت و هداوناخ١٢١١۵٨۵
 يشخبناوت،رگن لك يتخانشناور

كيتامورت يزغم بيسآ يياپرس

لاعفژييآ١٣٩۵٢٠١۶راكمھ و يفيرشرليد، ياشي نب

 و يمداخ لضفلاوباناراکمھ و سيئول تيدوجيدارفنا درکيور:ناداتعم اب هرواشمباتكيتستيصصخت١١٨١۶ناداتعم اب هرواشم١٢١١۵٨۶
ناراکمھ

.دشاب يم فذح٩ و ٨ ،٧ ياھ لصفلاعفدشر١٣٨۵٢٠٠۶

 رد هلخادم(يعامتجا يراکددمباتكيتستيصصخت١١٨١۶نارحب هرواشم١٢١١۵٨٧
)نارحب

ييحي نيسح،راک هکي نيريش
هداز

لاعفرون ياوآ١٣٩۵٢٠١۶

 و يمسج نيلولعم اب هرواشم١٢١١۵٨٨
يناور

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن دربراکباتكيتستيصصخت١١٨١۶
نيلولعم يشخب ناوت رد ينامرد

.دوش هعلاطم ٢۴٠ هحفص ات باتک لوا زالاعفهژناد١٣٩۴٢٠١۵ييالوک يشخبادخ اتيھانآ

لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشتيصصخت١١٨١۶نالولعم يلغش يشخب ناوت١٢١١۵٨٩
لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشتيصصخت١١٨١۶نادنملاس اب هرواشم١٢١١۵٩٠
لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشتکرتشم٠١١۶هاگشيامزآ رد هرواشم نونف نيرمت١٢١١۶٩٩
لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقافيحيرشتيصصخت٠٢٣٢يشخبناوت هرواشم رد يزروراك١٢١١٧٠۵
لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتكيتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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