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 يروھمج يساسا نوناق اب ييانشآ١١_٩٠١٠٠٠٢

ناريا يمالسا
پمولع٣٠٢ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداضردمحم ييالومنز٢٠۴٠۴٠٠

١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما
ماما يسایس هشيدنا– يمالسا بالقنا:لداعم سورد
)هر(ينیمخ

 يروھمج يساسا نوناق اب ييانشآ١٢_٩٠١٠٠٠٢
ناريا يمالسا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداضردمحم ييالومدرم٢٠۴٠٧٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

ماما يسایس هشيدنا– يمالسا بالقنا:لداعم سورد
)هر(ينیمخ

 يروھمج يساسا نوناق اب ييانشآ٣١_٩٠١٠٠٠٢
ناريا يمالسا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرداضردمحم ييالومنز٢٠۴٠١١٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

ماما يسایس هشيدنا– يمالسا بالقنا:لداعم سورد
)هر(ينیمخ

 يروھمج يساسا نوناق اب ييانشآ٣٢_٩٠١٠٠٠٢
ناريا يمالسا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرداضردمحم ييالومدرم٢٠۴٠٨٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

ماما يسایس هشيدنا– يمالسا بالقنا:لداعم سورد
)هر(ينیمخ

مولع١۵سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردرفعج روماننز٢٠۴٠۴٠٠)يدربراك قالخا( يگدنز نیيآ۴١_٩٠١٠٠٠۴
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

مالسارد يلمع نافرع– يمالسا قالخا : لداعم سورد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردرفعج روماندرم٢٠۴٠٣٧٠)يدربراك قالخا( يگدنز نیيآ۴٢_٩٠١٠٠٠۴
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع– يمالسا قالخا : لداعم سورد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردابيرف يدمحانز٢٠۴٠٣٨٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا١١_٩٠١٠٠٠۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردابيرف يدمحانز٢٠۴٠٣٩٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا٢١_٩٠١٠٠٠۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددمحا يعاجشنز٢٠۴٠۴٠٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا٣١_٩٠١٠٠٠۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددمحا يعاجشدرم٢٠۴٠۴٠٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا٣٢_٩٠١٠٠٠۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددمحا يعاجشدرم٢٠۴٠۴٠٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا٣۴_٩٠١٠٠٠۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

مولع١۵سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنیما يحتفنز٢٠٠٠٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا۶١_٩٠١٠٠٠۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

مالسارد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنیما يحتفدرم٢٠٣٠١١٠)میھافمو ينابم( يمالسا قالخا۶٢_٩٠١٠٠٠۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

مولع١۴سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیما يحتفنز٢٠٠٠٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا۶٣_٩٠١٠٠٠۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

مالسارد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیما يحتفدرم٢٠٣۵٧٠)میھافمو ينابم( يمالسا قالخا۶۴_٩٠١٠٠٠۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددمحا يعاجشنز٢٠٠٠٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا۶۵_٩٠١٠٠٠۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

مالسا رد يلمع نافرع- يگدنز نیيآ:لداعم سورد

ناغم٣ سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردناردارب يلعدمحمطلتخم٢٠۵٠٠٠)میھافمو ينابم( يمالساقالخا٨١_٩٠١٠٠٠۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

مولع١٣سالك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیمح بسن يلعنز١٢٠٠١٠يمالسا هشيدنا١١_٩٠١٠٠١٣
يضاير
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

مولع١٣سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديسومدیس يوسومدرم١٢٠٠٠٠يمالسا هشيدنا١٢_٩٠١٠٠١٣
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديسومدیس يوسومنز١٢٠٠٠٠يمالسا هشيدنا١٣_٩٠١٠٠١٣
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرددیمح بسن يلعدرم١٢٠٣۴٠يمالسا هشيدنا١۴_٩٠١٠٠١٣
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سردقداص دازھبنز١٢٠٠٠٠يمالسا هشيدنا١۵_٩٠١٠٠١٣
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

پمولع٣٠٢ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردقداص دازھبنز١٢٠٠٠٠يمالسا هشيدنا١٧_٩٠١٠٠١٣
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

مولع١٣سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرديلع ييابابنز١٢٠٠٠٠يمالسا هشيدنا٣١_٩٠١٠٠١٣
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

مولع١٣سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع ييابابدرم١٢٠١۵١۵٠يمالسا هشيدنا٣٢_٩٠١٠٠١٣
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما
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مولع١٣سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع ييابابنز١٢٠٠٠٠يمالسا هشيدنا٣٣_٩٠١٠٠١٣

يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردقداص دازھبدرم١٢٠٠١٠يمالساهشيدنا٣۴_٩٠١٠٠١٣
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

پمولع٣٠١ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردمركا هعرزم هدازركسعنز١٢٠٠٠٠يمالسا هشيدنا٣۵_٩٠١٠٠١٣
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

پمولع٣٠٢ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديسومدیس يوسومدرم١٢٠٢۵٢۵٠يمالسا هشيدنا٣۶_٩٠١٠٠١٣
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

مولع١۴سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردقداص دازھبنز١٢٠٠١٠يمالسا هشيدنا٣٧_٩٠١٠٠١٣
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

مولع١۴سالك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردقداص دازھبنز١٢٠١٠١٠٠يمالسا هشيدنا٣٩_٩٠١٠٠١٣
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

مولع١٣سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديلع ييابابدرم١٢٠۴٠۴١٠يمالسا هشيدنا۴٢_٩٠١٠٠١٣
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

۴ سالك :ناکم١١:٠٠-٠٩:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١٢٠۴٠٠٠يمالسا هشيدنا٩١_٩٠١٠٠١٣
١٣:٠٠-١١:٠٠ : تعاس)١٣٩٧.١٠.٢۴(ناحتما

مولع١۵سالك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردمركا هعرزم هدازركسعنز٢٠۴٠۴٠٠)تماماو توبن(٢يمالساهشيدنا٠١_٩٠١٠٠١۴
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسا رد ناسنا

مولع١۵سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددمحم روپ نابعشدرم٢٠۴٠١٣٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا٠٢_٩٠١٠٠١۴
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسا رد ناسنا

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردمركا هعرزم هدازركسعنز٢٠۴٠۴٠٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا٢١_٩٠١٠٠١۴
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسارد ناسنا

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرددمحم روپ نابعشدرم٢٠۴٠١۴٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا٢٢_٩٠١٠٠١۴
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسارد ناسنا

پمولع٣٠١ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیمح بسن يلعنز٢٠۴٠۴٠٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا٣١_٩٠١٠٠١۴
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسارد ناسنا

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیمح بسن يلعدرم٢٠۴٠۴٠٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا٣٢_٩٠١٠٠١۴
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسارد ناسنا

مولع١٣سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردمركا هعرزم هدازركسعنز٢٠۴٠۴٠٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا۴١_٩٠١٠٠١۴
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسا رد ناسنا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددمحم روپ نابعشدرم٢٠۴٠۶٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا۴٢_٩٠١٠٠١۴
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسارد ناسنا

مولع١۵سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردمركا هعرزم هدازركسعنز٢٠۴٠۴٠٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا۶١_٩٠١٠٠١۴
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسا رد ناسنا

پمولع٣٠١ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردقداص دازھبدرم٢٠۴٠٣۶٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا۶٢_٩٠١٠٠١۴
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسارد ناسنا

ناغم٣ سالك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردناردارب يلعدمحمطلتخم٢٠۵٠٠٠)تماماو توبن(٢يمالسا هشيدنا٨١_٩٠١٠٠١۴
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديضترم يمیھاربانز٢٠۴٠١۵٠)هر(ينیمخ ماما يسایس هشيدنا٢١_٩٠١٠٠١۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

يساسا نوناق- ناريا يمالسا بالقنا : لداعم سورد
ناريايمالسا يروھمج

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديضترم يمیھاربادرم٢٠۴٠٣٠)هر(ينیمخ ماما يسایس هشيدنا٢٢_٩٠١٠٠١۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

يساسا نوناق- ناريا يمالسا بالقنا : لداعم سورد
ناريايمالسا يروھمج

مولع١٣سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديسومدیس يوسومنز٢٠۴٠۴٠٠مالسارد ناسنا٠١_٩٠١٠٠١۶
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

-مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح : لداعم سورد
٢ اي١ يمالسا هشيدنا

١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديسومدیس يوسومدرم٢٠۴٠٢۴٠مالسارد ناسنا٠٢_٩٠١٠٠١۶
١۶:٠٠-١۴:٠٠: تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

-مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح: لداعم سورد
٢ اي١ يمالسا هشيدنا

مولع١۵سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديسومدیس يوسومنز٢٠۴٠٣٢٠مالساردناسنا٢١_٩٠١٠٠١۶
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

– مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح :لداعم سورد
مالسا رد ناسنا

پمولع٣٠١ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردبوسعي يراین يرغصانز٢٠۴٠۴٠٠ناريا يمالسا بالقنا٠١_٩٠١٠٠١٧
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا
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١٣٩٧/٠۶/١٧ :نامز٩٧لوا لاسمین رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماجمتسیس - ١٠:٣٣
زا٣ : هحفص١١٠ :شرازگهرامش

هورگ و هرامش
سرد مانسرد

 رظ
تیف

 تبث
 مان

هدش

 دادعت
تسیل
تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسامانتیسنجراظتنا

دحاو

علک
پمولع٣٠١ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردبوسعي يراین يرغصادرم٢٠۴٠۴٠٠ناريا يمالسا بالقنا٠٢_٩٠١٠٠١٧

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما
- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ ماما يسایسهشيدنا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرداضردمحم ييالومنز٢٠۴٠٣١٠ناريا يمالسا بالقنا١١_٩٠١٠٠١٧
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرداضردمحم ييالومدرم٢٠۴٠٣٢٠ناريا يمالسا بالقنا١٢_٩٠١٠٠١٧
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرداضردمحم ييالومنز٢٠۴٠٢١٠ناريا يمالسا بالقنا٣١_٩٠١٠٠١٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرداضردمحم ييالومدرم٢٠۴٠۵٠ناريا يمالسا بالقنا٣٢_٩٠١٠٠١٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرداضردمحم ييالومنز٢٠۴٠١۶٠ناريا يمالسا بالقنا۴١_٩٠١٠٠١٧
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرداضردمحم ييالومدرم٢٠۴٠٨٠ناريا يمالسا بالقنا۴٢_٩٠١٠٠١٧
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

پمولع٣٠٢ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرداضردمحم ييالومنز٢٠۴٠۶٠ناريا يمالسا بالقنا۴٣_٩٠١٠٠١٧
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

پمولع٣٠١ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردبوسعي يراین يرغصانز٢٠۴٠۴٠٠ناريا يمالسا بالقنا۶١_٩٠١٠٠١٧
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

پمولع٣٠١ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سردبوسعي يراین يرغصادرم٢٠۴٠۴٠٠ناريا يمالسا بالقنا۶٢_٩٠١٠٠١٧
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

- ناريا يمالسا يروھمج يساسا نوناق :لداعم سورد
)هر(ينیمخ مامايسایس هشيدنا

۴ سالك :ناکم١١:٠٠-٠٩:٠٠ هبنش ود :)ت(سردهللا يلو روپ نسحطلتخم٢٠۴٠٠٠مالسا ردص يلیلحت خيرات٩١_٩٠١٠٠٢۴
١٣:٠٠-١١:٠٠ : تعاس)١٣٩٧.١٠.٢۴(ناحتما

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردزيزع يلیئاكیمدرم٢٠۴٠٢١٠يمالسا ندمت و گنھرفخيرات٢٢_٩٠١٠٠٢۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

تماما خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات :لداعم سورد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردزيزع يلیئاكیمدرم٢٠۴٠٢٠٠يمالسا ندمت و گنھرفخيرات٢۴_٩٠١٠٠٢۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

تماما خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات :لداعم سورد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردزيزع يلیئاكیمنز٢٠۴٠٢۵٠يمالسا ندمت و گنھرفخيرات٣١_٩٠١٠٠٢۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

تماما خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات :لداعم سورد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردزيزع يلیئاكیمدرم٢٠۴٠٩٠يمالسا ندمت و گنھرفخيرات٣٢_٩٠١٠٠٢۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

تماما خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات :لداعم سورد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردزيزع يلیئاكیمنز٢٠۴٠۴١٠يمالسا ندمت و گنھرفخيرات٣٣_٩٠١٠٠٢۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

تماما خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات :لداعم سورد

يشزرو نلاس :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرديلع دنمھرفدرم١١۵٠٠٠ناياقآ١ يندبتیبرت٨١_٩٠١٠٠٢٨
ناغم
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

مولع١۵سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددماح يدمحم قحنز٢٠۴٠١٨٠نآرق يعوضوم ریسفت٠١_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١۴سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنسح روماندرم٢٠۴٠١٧٠نآرق يعوضومریسفت٠٢_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١۴سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددماح يدمحم قحنز٢٠۴٠١٠٠نآرق يعوضومریسفت٠٣_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنسح روماننز٢٠۴٠۴٠٠نآرق يعوضومریسفت٠۵_٩٠١٠٠٣۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١۴سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردارھز ریھ يرادتقانز٢٠۴٠٧٠نآرق يعوضومریسفت١١_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١٣سالك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهلا فیس ربدمدرم٢٠۴٠٣٠نآرق يعوضومریسفت١٢_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیما يحتفنز٢٠٠٠٠نآرق يعوضومریسفت٢١_٩٠١٠٠٣۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنیما يحتفدرم٢٠١٠٣٠نآرق يعوضومریسفت٢٢_٩٠١٠٠٣۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

هغالبلاجھن يعوضومریسفت :لداعم سرد
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١٣٩٧/٠۶/١٧ :نامز٩٧لوا لاسمین رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماجمتسیس - ١٠:٣٣
زا۴ : هحفص١١٠ :شرازگهرامش

هورگ و هرامش
سرد مانسرد

 رظ
تیف

 تبث
 مان

هدش

 دادعت
تسیل
تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسامانتیسنجراظتنا

دحاو

علک
مولع١٣سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردنیما يحتفنز٢٠۵۵٠نآرق يعوضوم ریسفت٢٣_٩٠١٠٠٣۵

يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

هغالبلاجھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیما يحتفدرم٢٠١۵١٠نآرق يعوضوم ریسفت٢۴_٩٠١٠٠٣۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديضترم يمیھاربانز٢٠٠٠٠نآرق يعوضومریسفت٢۵_٩٠١٠٠٣۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١٣سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددماح يدمحم قحدرم٢٠۵١٠نآرق يعوضومریسفت٢۶_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١٣سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنسح روماننز٢٠٢۵٢۵٠نآرق يعوضومریسفت٢٧_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١٣سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددماح يدمحم قحدرم٢٠١۵١٠٠نآرق يعوضومریسفت٢٨_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرددمحا يعاجشنز٢٠۴٠۴٠٠نآرق يعوضومریسفت٣١_٩٠١٠٠٣۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددمحا يعاجشدرم٢٠۴٠۴٠٠نآرق يعوضومریسفت٣٢_٩٠١٠٠٣۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١۴سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددمحم ييالجتنز٢٠۵۵٠نآرق يعوضومریسفت۴١_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١۴سالك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددمحم ييالجتدرم٢٠١٠٢٠نآرق يعوضومریسفت۴٢_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠٢ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديدھم هدوتسنز٢٠۵۵٠نآرق يعوضومریسفت۴٣_٩٠١٠٠٣۵
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠٢ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديدھم هدوتسدرم٢٠١٠۴٠نآرق يعوضومریسفت۴۴_٩٠١٠٠٣۵
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١۴سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنسح روماننز٢٠۵۵٠نآرق يعوضومریسفت۴۵_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

مولع١۴سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنسح روماندرم٢٠١٠٣٠نآرق يعوضومریسفت۴۶_٩٠١٠٠٣۵
يضاير
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددمحا يعاجشنز٢٠۴٠۴٠٠نآرق يعوضومریسفت۶١_٩٠١٠٠٣۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرددمحا يعاجشدرم٢٠۴٠٣١٠نآرق يعوضومریسفت۶٢_٩٠١٠٠٣۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

هغالبلا جھن يعوضومریسفت :لداعم سرد

يزرواشك٩سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردناردارب يلعدمحمطلتخم٢٠۵٠٠٠نآرق يعوضومریسفت٨١_٩٠١٠٠٣۵
ناغم
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

۵هرامش سالك :ناکم١۵:٣٠-١٣:٣٠ هبنش هس :)ت(سرداضر مشچ هایسطلتخم٢٠۴٠٠٠نآرق يعوضوم ریسفت٩١_٩٠١٠٠٣۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۴(ناحتما

پمولع٢٠ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردسابع لصا ينفنز٢٠۴٠۴٠٠مالسا رد يسایس و يعامتجا قوقح١١_٩٠١٠٠٣٨
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

مالسا رد ناسنا-٢ اي١ يمالسا هشيدنا:لداعم سورد

پمولع٢٠ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردسابع لصا ينفدرم٢٠۴٠٣٩٠مالسا رد يسایس و يعامتجاقوقح١٢_٩٠١٠٠٣٨
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

مالسا رد ناسنا-٢ اي١ يمالسا هشيدنا:لداعم سورد

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنسحم هداز لیعمسانز٢٠۴٠۴٠٠سدقمعافد٣١_٩٠١٠٠۴٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردداوج يراصنادرم٢٠۴٠١۶٠سدقم عافد٣٢_٩٠١٠٠۴٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردرفعج روماننز٢٠۴٠٢۵٠مالسا رد يلمع نافرع٠١_٩٠١٠٠۶۴
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

مولع١۵سالك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردرفعج روماندرم٢٠۴٠١٠٠مالسا رد يلمع نافرع٠٢_٩٠١٠٠۶۴
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

يگدنز نیيآ– يمالسا قالخا :لداعم سورد

مولع١۵سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردرفعج روماندرم٢٠۴٠۴٠مالسا رد يلمعنافرع٢٢_٩٠١٠٠۶۴
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

يگدنزنیيآ– يمالسا قالخا :لداعم سورد
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يمالسا فراعم: يشزومآ هورگيمالسا فراعم هورگ : سردهدكشنا

١٣٩٧/٠۶/١٧ :نامز٩٧لوا لاسمین رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماجمتسیس - ١٠:٣٣
زا۵ : هحفص١١٠ :شرازگهرامش

هورگ و هرامش
سرد مانسرد

 رظ
تیف

 تبث
 مان

هدش

 دادعت
تسیل
تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسامانتیسنجراظتنا

دحاو

علک
پمولع٣٠١ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردبوسعي يراین يرغصانز٢٠۴٠٣٩٠تماما خيرات٠١_٩٠١٠٣٠٠

١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما
گنھرف خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات : لداعم سورد
يمالسا ندمتو

پمولع٣٠١ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردبوسعي يراین يرغصادرم٢٠۴٠٢٠٠تماما خيرات٠٢_٩٠١٠٣٠٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

گنھرف خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات : لداعم سورد
يمالساندمت و

پمولع٣٠١ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردبوسعي يراین يرغصادرم٢٠۴٠۴٠٠تماما خيرات٠۴_٩٠١٠٣٠٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

گنھرف خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات : لداعم سورد
يمالساندمت و

پمولع٣٠١ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردبوسعي يراین يرغصانز٢٠۴٠٣٩٠تماما خيرات۶١_٩٠١٠٣٠٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

گنھرف خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات : لداعم سورد
يمالساندمت و

پمولع٣٠١ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردبوسعي يراین يرغصادرم٢٠۴٠٢٨٠تماما خيرات۶٢_٩٠١٠٣٠٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

گنھرف خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات : لداعم سورد
يمالساندمت و

پمولع٣٠١ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردبوسعي يراین يرغصانز٢٠۴٠۴٠٠تماما خيرات۶٣_٩٠١٠٣٠٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

گنھرف خيرات– مالسا ردص يلیلحت خيرات : لداعم سورد
يمالساندمت و

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردمانھب روپیلعنز٢٠۴٠٢۵٠تیعمج و هداوناخ شناد٠١_٩٠١٠٣٠١
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

مولع١۵سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردفتاھ يلیعامسادرم٢٠۴٠١٣٠تیعمج و هداوناخ شناد٠٢_٩٠١٠٣٠١
يضاير
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردفتاھ يلیعامسادرم٢٠۴٠٢٠تیعمج و هداوناخ شناد٠۴_٩٠١٠٣٠١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

پمولع٣٠١ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردهمطاف دجمنز٢٠۴٠٣٣٠تیعمج و هداوناخ شناد١١_٩٠١٠٣٠١
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

پمولع٣٠١ك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردداوجدیس زاوندیسدرم٢٠۴٠٢٧٠تیعمج و هداوناخ شناد١٢_٩٠١٠٣٠١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

پمولع٣٠١ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهمطاف دجمنز٢٠۴٠٣٧٠تیعمج و هداوناخ شناد١٣_٩٠١٠٣٠١
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

پمولع٣٠١ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردداوجدیس زاوندیسدرم٢٠۴٠۴٠٠تیعمج و هداوناخ شناد١۴_٩٠١٠٣٠١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٢(ناحتما

پمولع٣٠٣ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردهیقر ينیسح جاحنز٢٠١۵١۵٠تیعمج و هداوناخ شناد٢١_٩٠١٠٣٠١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

مولع١٣سالك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردداوجدیس زاوندیسدرم٢٠٢۵٢۵٠تیعمج و هداوناخ شناد٢٢_٩٠١٠٣٠١
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردهیقر ينیسح جاحنز٢٠۴٠۴٠٠تیعمج و هداوناخ شناد٢٣_٩٠١٠٣٠١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

پمولع٣٠١ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردداوجدیس زاوندیسدرم٢٠٢۵٢۵٠تیعمج و هداوناخ شناد٢۴_٩٠١٠٣٠١
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٣٠(ناحتما

پمولع٣٠١ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهیقر ينیسح جاحنز٢٠٠٠٠تیعمج و هداوناخ شناد٣١_٩٠١٠٣٠١
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

مولع١۵سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردمانھب روپیلعدرم٢٠٠٠٠تیعمج و هداوناخ شناد٣٢_٩٠١٠٣٠١
يضاير
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهیقر ينیسح جاحنز٢٠۴٠٣٩٠تیعمج و هداوناخ شناد٣٣_٩٠١٠٣٠١
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

پمولع٣٠٢ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردمانھب روپیلعدرم٢٠۴٠١٠٠تیعمج و هداوناخ شناد٣۴_٩٠١٠٣٠١
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

پمولع٣٠۴ ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردداوجدیس زاوندیسنز٢٠۴٠۴٠٠تیعمج و هداوناخ شناد۴١_٩٠١٠٣٠١
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

مولع١۵سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردداوجدیس زاوندیسدرم٢٠۴٠٢٠٠تیعمج و هداوناخ شناد۴٢_٩٠١٠٣٠١
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

پمولع٣٠١ك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردهمطاف دجمنز٢٠۴٠۴٠٠تیعمج و هداوناخ شناد۶١_٩٠١٠٣٠١
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

مولع١۴سالك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردمانھب روپیلعدرم٢٠۴٠١٣٠تیعمج و هداوناخ شناد۶٢_٩٠١٠٣٠١
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما
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يمالسا فراعم: يشزومآ هورگيمالسا فراعم هورگ : سردهدكشنا

١٣٩٧/٠۶/١٧ :نامز٩٧لوا لاسمین رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماجمتسیس - ١٠:٣٣
زا۶ : هحفص١١٠ :شرازگهرامش

هورگ و هرامش
سرد مانسرد

 رظ
تیف

 تبث
 مان

هدش

 دادعت
تسیل
تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسامانتیسنجراظتنا

دحاو

علک
ناغم٣ سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع نيدھتجمدرم٢٠۵٠٠٠تیعمج و هداوناخ شناد٨١_٩٠١٠٣٠١

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما
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يمومعسورد : يشزومآ هورگيمالسا فراعم هورگ : سردهدكشنا

١٣٩٧/٠۶/١٧ :نامز٩٧لوا لاسمین رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماجمتسیس - ١٠:٣٣
زا١ : هحفص١١٠ :شرازگهرامش

هورگ و هرامش
سرد مانسرد

 رظ
تیف

 تبث
 مان

هدش

 دادعت
تسیل
تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسامانتیسنجراظتنا

دحاو

علک
 يدابآ يلع ينالرططلتخم٣٠۵٠٠٠يسیلگنا نابز٠١_٩٠١١٠۴٧

نسح
ينف١۴سالك :ناکم١٧:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

ينف١١ سالك :ناکم١٧:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردماھلا ارآ رھمطلتخم٣٠۴۵١٠يسیلگنانابز٠٢_٩٠١١٠۴٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

ينف١٢ سالك :ناکم١۶:٠٠-١٣:٣٠ هبنش كي :)ت(سردهنازرف مدقم يریلدطلتخم٣٠۵٠٠٠يسیلگنا نابز٠٣_٩٠١١٠۴٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

ينف٣ سالك :ناکم١۶:٠٠-١٣:٣٠ هبنش هس :)ت(سردماھلا ارآ رھمطلتخم٣٠٣۵٠٠يسیلگنا نابز٠۴_٩٠١١٠۴٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

 يدابآرصن يسوططلتخم٣٠٣۵٠٠يسیلگنا نابز٠۵_٩٠١١٠۴٧
اضر دمحم

ينف١۶ سالك :ناکم١۶:٠٠-١٣:٣٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

ينف١۶ سالك :ناکم١١:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردهنازرف مدقم يریلدطلتخم٣٠۵٠٠٠يسیلگنا نابز٠۶_٩٠١١٠۴٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

يزرواشك١٢ :ناکم١٧:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنيرسن وجانثطلتخم٣٠۵٠٠٠يسیلگنا نابز٢٢_٩٠١١٠۴٧
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

يناسنا١ :ناکم١١:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش جنپ :)ت(سرداضردمحمدیس يردیحطلتخم٣٠۴٠٠٠يسیلگنا نابز٣٢_٩٠١١٠۴٧
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٣(ناحتما

 يدابآ يلع ينالرططلتخم٣٠۵٠٠٠يسیلگنا نابز٣٧_٩٠١١٠۴٧
نسح

يناسنا١٨ :ناکم١۶:٠٠-١٣:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۵(ناحتما

١٣:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهنازرف مدقم يریلدطلتخم٣٠۵٠٠٠يسیلگنا نابز٣٨_٩٠١١٠۴٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠: تعاس )١٣٩٧.١١.٠٨(ناحتما

نابز هاگشيامزآ :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردراشاي نايزيزعطلتخم٣٠٣٠٠٠يسیلگنانابز٧۶_٩٠١١٠۴٧
نابز هاگشيامزآ :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ:)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠: تعاس )١٣٩٧.١٠.٢٩(ناحتما

نابز هاگشيامزآ :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردراشاي نايزيزعطلتخم٣٠٣٠٠٠يسیلگنانابز٧٧_٩٠١١٠۴٧
نابز هاگشيامزآ :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ:)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠: تعاس )١٣٩٧.١٠.٢٩(ناحتما

پمولع٢٠١ ك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش جنپ :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠۵٠٢٩٠ينيرفآ راكينابم١١_٩٠١١٠۵١
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٧(ناحتما

مولع۶سالك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠۴٠۴٠٠ينيرفآ راك ينابم۴۴_٩٠١١٠۵١
يضاير
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

يضايرمولع١سالك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠۴٠٠٠ينيرفآ راك ينابم۴۵_٩٠١١٠۵١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠١(ناحتما

ينف١۵ سالك :ناکم١۵:٣٠-١٣:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديدھم يدبعطلتخم٣٠۵٠٠٠يسراف٠١_٩٠١١٠۶۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

ينف٧ سالك :ناکم١٩:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردریما يبجرطلتخم٣٠٣۵٠٠يسراف٠٢_٩٠١١٠۶۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

ينف١۵ سالك :ناکم١۶:٠٠-١٣:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردادن يلیبدرا هداز يبنطلتخم٣٠٣۵٠٠يسراف٠٣_٩٠١١٠۶۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

ينف١۵ سالك :ناکم١٧:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديلو شنم يلعطلتخم٣٠۴۵٠٠يسراف٠۴_٩٠١١٠۶۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

ينف٣ سالك :ناکم١٣:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردادن يلیبدرا هداز يبنطلتخم٣٠۵٠٠٠يسراف١۵_٩٠١١٠۶۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۶(ناحتما

يناسنا٧ :ناکم١٣:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردهیمس رھم نایكطلتخم٣٠۵٠٠٠يسراف٣٠_٩٠١١٠۶۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس)١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما

 ولگیبدیس يروكشطلتخم٣٠۴٠٠٠يسراف٣٢_٩٠١١٠۶۵
ميركدیس

١٩:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠: تعاس )١٣٩٧.١٠.٢۴(ناحتما

يناسنا٨ :ناکم١۶:٠٠-١٣:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنیسح نيونطلتخم٣٠۴٠٠٠يسراف٣۴_٩٠١١٠۶۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٨(ناحتما

يناسنا٢٣ :ناکم١٣:٠٠-١٠:٠٠ هبنش جنپ :)ت(سرددیحوت يردانطلتخم٣٠۴٠٠٠يسراف٣٧_٩٠١١٠۶۵
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٧(ناحتما

يناسنا١١ :ناکم١٣:٠٠-١٠:٠٠ هبنش جنپ :)ت(سردمایپ دار يغورفطلتخم٣٠۴٠٠٠يسراف٣٩_٩٠١١٠۶۵
١٨:٠٠-١۶:٠٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠٨(ناحتما
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يمومعسورد : يشزومآ هورگيمالسا فراعم هورگ : سردهدكشنا

١٣٩٧/٠۶/١٧ :نامز٩٧لوا لاسمین رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماجمتسیس - ١٠:٣٣
زا٢ : هحفص١١٠ :شرازگهرامش

هورگ و هرامش
سرد مانسرد

 رظ
تیف

 تبث
 مان

هدش

 دادعت
تسیل
تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسامانتیسنجراظتنا

دحاو

علک
رانیمسنلاس :ناکم١۶:٣٠-١٣:٣٠ هبنش :)ت(سردنارمع يقداصطلتخم٣٠٩٠٠٠يسراف٧۶_٩٠١١٠۶۵

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما
رانیمسنلاس :ناکم١٢:٠٠-٠٩:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنارمع يقداصطلتخم٣٠۶٠١٠٠يسراف٧٧_٩٠١١٠۶۵

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩٧.١١.٠۶(ناحتما
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