
انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
٨ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردهلحار يدساطلتخم٣٠١٠٠يمومع تایضاير٠١-٢٢١١٠٠٢

٨ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

٩۶ يژولونكتویب- تعارز

١٠ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردهجيدخ ردفص يدوادطلتخم٣٠١٠٠يمومع تایضاير٠٣-٢٢١١٠٠٢
٨ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

٩۶ يكشزپ هایگ يماد مولع

٨ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردهلحار يدساطلتخم٣٠١٠٠يمومع تایضاير٠۴-٢٢١١٠٠٢
١١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

٩۶ ينابغاب- كاخ

 يژولويزیف_ ١يسانشھایگ٠١-٢٢١١٠٠٣
يحيرشتو يھایگ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١۵٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

۴ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

كاخ٩۶ يدورو

 يژولويزیف_ ١يسانشھایگ٠٢-٢٢١١٠٠٣
يحيرشتو يھایگ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١۵٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

۴ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يژولويزیف_ ١يسانشھایگ٠٣-٢٢١١٠٠٣
يحيرشتو يھایگ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١۵٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

۴ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

نیسح يددمطلتخم٣٠٣٨٠يژولوكا٠١-٢٢١١٠٠۵
يلعدمحم نایبلاطوبا

۶ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
B١ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیمیس يدابآدساطلتخم٣٠۴٠٠يمومع يمیش٠١-٢٢١١٠٠٧
١٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٩۶ يماد مولع متسیسویب

٩ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسح نایناھجطلتخم٣٠٢۵٠يمومع يمیشویب٠١-٢٢١١٠٠٩
٩ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

يلع وجلدطلتخم٣١١٨٠كیتنژ٠١-٢٢١١٠١٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٧ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

يلع وجلدطلتخم٣١١٠٠كیتنژ٠٢-٢٢١١٠١٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٧ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

هلا تمشح يدعسطلتخم٣١۴۵٠تالامتحاورامآ٠١-٢٢١١٠١١
رساي يدمحم

يرصب يعمس :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
۴ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

١٠ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیسحریما راكتشكطلتخم٣١١۵٠تالامتحاورامآ٠٢-٢٢١١٠١١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما
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علك
١٠ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیسحریما راكتشكطلتخم٣١١۵٠تالامتحاورامآ٠٣-٢٢١١٠١١

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٣ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیعسدیس يوسومطلتخم٣١٣٠٠تالامتحاورامآ٠۴-٢٢١١٠١١
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٩۵ يدورو تعارز

 يزرواشك تاشيامزآو حرط٠١-٢٢١١٠١٢
١

يلع وجلدطلتخم٣١١۵٠
نیسح يورسخ

١٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
٩ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

يژولونكتویب- كاخ

 يزرواشك تاشيامزآو حرط٠٢-٢٢١١٠١٢
١

يلع وجلدطلتخم٣١١۵٠
نیسح يورسخ

١٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
٩ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

يژولونكتویب- كاخ

 يزرواشك تاشيامزآو حرط٠٣-٢٢١١٠١٢
١

اضردمحم يھلادبعطلتخم٣١٢٢٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
٩ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

ينابغاب

 يزرواشك تاشيامزآو حرط٠۴-٢٢١١٠١٢
١

اضردمحم يھلادبعطلتخم٣١٢٢٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
٩ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

يكشزپھایگ

 يزرواشك تاشيامزآو حرط٠۶-٢٢١١٠١٢
١

اضردمحم يھلادبعطلتخم٣١٢۵٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٣ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

٩۴ يدورو تعارز

۴ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديدھم يزوجطلتخم٣١١٢٠يمومع يرایبآ٠١-٢٢١١٠١٣
۴ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

۴ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديدھم يزوجطلتخم٣١١٢٠يمومع يرایبآ٠٢-٢٢١١٠١٣
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداریمس ناوخاطلتخم٣١١۵٠يمومع يرایبآ٠٣-٢٢١١٠١٣
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداریمس ناوخاطلتخم٣١١۵٠يمومع يرایبآ٠۴-٢٢١١٠١٣
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددیحو نايواشروطلتخم٣١١٧٠يسانش میلقا و اوھ٠١-٢٢١١٠١۴
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديدھم يزوجطلتخم٣١١٧٠يرادرب هشقن و يحاسم٠١-٢٢١١٠١۵
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما
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علك
يرصب يعمس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردرساي يدمحمطلتخم٣٠۴۵٠يزرواشكداصتقا٠١-٢٢١١٠١۶

۶ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

يكشزپھایگ

يرصب يعمس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردرساي يدمحمطلتخم٣٠۴۵٠يزرواشكداصتقا٠٢-٢٢١١٠١۶
يرصب يعمس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

جيورت

٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیعس برعطلتخم٣١١۶٠يمومع يسانشكاخ٠١-٢٢١١٠١٨
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیعس برعطلتخم٣١١۶٠يمومع يسانشكاخ٠٢-٢٢١١٠١٨
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیسحریما نایلابقاطلتخم٣١١٣٠تافآ عفدو يسانش هرشح٠١-٢٢١١٠٢٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیسحریما نایلابقاطلتخم٣١١٢٠تافآ عفدو يسانش هرشح٠٢-٢٢١١٠٢٠
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردالیھس يئازریمطلتخم٣١١٣٠ناھایگ ياھيرامیب٠١-٢٢١١٠٢١
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردالیھس يئازریمطلتخم٣١١٣٠ناھایگ ياھيرامیب٠٢-٢٢١١٠٢١
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردالیھس يئازریمطلتخم٣١١٢٠ناھایگ ياھيرامیب٠٣-٢٢١١٠٢١
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددمحا يدمحاطلتخم٣١٧٠يمومع يرورپماد٠١-٢٢١١٠٢۵
هيذغت زآ :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددمحا يدمحاطلتخم٣١٧٠يمومع يرورپماد٠٢-٢٢١١٠٢۵
هيذغت زآ :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

زردوگ دنودمحاطلتخم٣١۴٠٠اھنآ لرتنكوزرھ ياھفلع٠١-٢٢١١٠٢٩
ربكا يدرو يلع

٣ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

٩۴ يدورو تعارز

۵ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردداھرف يبسك يروفغطلتخم٢١١٢٠رتویپماكاب ييانشآ٠١-٢٢١١٠٣٢
رتویپماك هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا۴ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
۵ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردداھرف يبسك يروفغطلتخم٢١١٢٠رتویپماكاب ييانشآ٠٢-٢٢١١٠٣٢

رتویپماك هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنیسحریما راكتشكطلتخم٢٠۴٠٠يصصخت نابز٠١-٢٢١١٠٣٣
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٩۴يدورو تعارز

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردنسحم يلالجطلتخم٢٠۴۵٠يصصخت نابز٠٢-٢٢١١٠٣٣
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

نسح يناخيراسطلتخم٣١١٢٠تاتابن دايدزا٠١-٢٢١١٠۴١
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

نسح يناخيراسطلتخم٣١١٢٠تاتابن دايدزا٠٢-٢٢١١٠۴١
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنیسحریما راكتشكطلتخم٢٠۴۵٠يسانش تسيز٠١-٢٢١١٠۴۶
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

١٠ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیسحدمحم يلكوتطلتخم٢٠١٠٠يمومع كيزیف٠١-٢٢١١٠۴٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٩۶ ينابغاب

مولع :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسادرم١١١٢٠يمومع كيزیف هاگشيامزآ٠۴-٢٢١١٠۴٨
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

٩۶ جيورت ينابغاب

مولع :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسانز١١١٢٠يمومع كيزیف هاگشيامزآ٠۵-٢٢١١٠۴٨
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٠(ناحتما

٩۶ ينابغاب

مولع :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسانز١١١٢٠يمومع كيزیف هاگشيامزآ٠۶-٢٢١١٠۴٨
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

٩۶ جيورت

نیسح روپرقابطلتخم٣١١٣٠يزرواشك ياھنیشام٠١-٢٢١١٠۴٩
دیجم يلوسر

٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنیسح روپرقابطلتخم٣١١٢٠يزرواشك ياھنیشام٠٢-٢٢١١٠۴٩
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

نیسح روپرقابطلتخم٣١١٣٠يزرواشك ياھنیشام٠٣-٢٢١١٠۴٩
دیجم يلوسر

٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٨ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردهجيدخ ردفص يدوادطلتخم١٣٠۴٠٠ تایضاير٠١-٢٢١١٠۵١
١٠ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٩۶ متسیسویب

١٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردمظعا نيرمث داژن تلودطلتخم١٣٠١٠٠ تایضاير٠٢-٢٢١١٠۵١
٨ ك يزرواشك :ناکم١١:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
٨ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١١:٠٠ هبنش هس :)ت(نيرمت لح
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٩۶ بآ

٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردداشرف يتشدطلتخم٢٠٣٠٠يمومع يراكيزبس٠١-٢٢١١٠۵٣
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا۵ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
١٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردلالج اسراپ يریصبطلتخم٢٠١٠٠)يروئت ( يمومع يمیش٠١-٢٢١١٠۵٨

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما
 يدحاو ود٩۶ يدورو تعارز
يروئت

٣ ك يزرواشك :ناکم٠٩:٣٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیسح يناخولياطلتخم٢٠١٠٠)يروئت ( يمومع يمیش٠٢-٢٢١١٠۵٨
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٩۶ يدورو يكشزپھایگ و بآ
)١ + ٢(

 يرگ هلعف يناطلسطلتخم٢٠١٠٠)يروئت ( يمومع يمیش٠٣-٢٢١١٠۵٨
هنازرف

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٢ ( ٩۶ يدورو ينابغاب و كاخ
+١(

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سردبنيز يبوقعيطلتخم١١١٢٠)يلمع(يمومع يمیش٠١-٢٢١١٠۵٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٣(ناحتما

٩۶ يدورو ينابغاب

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سردسابع يمركطلتخم١١١٢٠)يلمع(يمومع يمیش٠٢-٢٢١١٠۵٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٣(ناحتما

 يدورو كاخ و ينابغاب و جيورت
٩۶

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سردانیم يدیشروخطلتخم١١١٢٠)يلمع(يمومع يمیش٠٣-٢٢١١٠۵٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٣(ناحتما

٩۶ كاخ

١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سردانیم يدیشروخطلتخم١١١٢٠)يلمع(يمومع يمیش٠۴-٢٢١١٠۵٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٣(ناحتما

٩۶ يدورو بآ

 يژولويزیف و يموتانآ٠١-٢٢١١٠۶٠
يھایگ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١٣٠
يلع يزيزع

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يژولويزیف و يموتانآ٠٢-٢٢١١٠۶٠
يھایگ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١٣٠
يلع يزيزع

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يژولويزیف و يموتانآ٠٣-٢٢١١٠۶٠
يھایگ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١۶٠
يلع يزيزع

٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يژولويزیف و يموتانآ٠۴-٢٢١١٠۶٠
يھایگ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١۶٠
يلع يزيزع

٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يژولويزیف و يموتانآ٠۵-٢٢١١٠۶٠
يھایگ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١۶٠
يلع يزيزع

٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

٩۶ تعارز

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیگن يتسمرسطلتخم٢٠۴٠٠)يروئت(يلآ يمیش٠١-٢٢١١٠۶٢
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

+٩۵٢ يدورو ينابغاب و هایگ
١

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سردانیم يدیشروخطلتخم١١١٢٠)يلمع(يلآ يمیش٠١-٢٢١١٠۶٣
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٢(ناحتما

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سردانیم يدیشروخطلتخم١١١٢٠)يلمع(يلآ يمیش٠٢-٢٢١١٠۶٣
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٢(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك شزومآ و جيورت : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
يرصب يعمس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردرساي يدمحمطلتخم٣١١٢٠نالاسگرزب شزومآ لوصا٠١-٢٢١۴٠٠۶

يرصب يعمس :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردرساي يدمحمطلتخم٣١١٢٠نالاسگرزب شزومآ لوصا٠٢-٢٢١۴٠٠۶
يرصب يعمس :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

۴ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرديسوم يمظعاطلتخم٣٠۴۵٠يئاتسور يسانش هعماج٠١-٢٢١۴٠١۴
۴ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددیعس يميركطلتخم٣٠۴۵٠يروآ ون و تاطابترا٠١-٢٢١۴٠٢۵
۴ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیعس يميركطلتخم٢١١٢٠يجيورت يزير همانرب لوصا٠١-٢٢١۴٠٢٧
يرصب يعمس :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیعس يميركطلتخم٢١١٢٠يجيورت يزير همانرب لوصا٠٢-٢٢١۴٠٢٧
۴ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٢۴۵٠هژورپ٠١-٢٢١۴٠٢٩
 ياھتیلاعف هعسوت و جيورت٠١-٢٢١۴٠٣٠

يزرواشك
ميرك ييدھم يردانطلتخم٢١١٢٠

دیعس يميرك
۴ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
يرصب يعمس :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 ياھتیلاعف هعسوت و جيورت٠٢-٢٢١۴٠٣٠
يزرواشك

ميرك ييدھم يردانطلتخم٢١١٢٠
دیعس يميرك

۴ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
يرصب يعمس :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردلیلخ يلبازطلتخم٣١٨٠ماد هيذغت لوصا٠١-٢٢١۴٠۴٠
هيذغت زآ :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردلیلخ يلبازطلتخم٣١٨٠ماد هيذغت لوصا٠٢-٢٢١۴٠۴٠
هيذغت زآ :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

نیسح نایناھجطلتخم٢١٨٠رویط و ماد تشادھب٠١-٢٢١۴٠۴١
 ریس ينیسح
يلعدیس

۴ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
هيذغت زآ :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

نیسح نایناھجطلتخم٢١٨٠رویط و ماد تشادھب٠٢-٢٢١۴٠۴١
 ریس ينیسح
يلعدیس

۴ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
هيذغت زآ :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

میسن يمالغطلتخم٣١١٠٠يزرواشك رد كيزیف دربراك٠١-٢٢١۴٠٧٧
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٨ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٩۶ت



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك شزومآ و جيورت : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 و يزرواشك جيورت ينابم٠١-٢٢١۴٠٧٨

يعیبط عبانم
دمحا ينارف يبوقعيطلتخم٣١۴۵٠

رساي يدمحم
۴ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
يرصب يعمس :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 و يشزومآ همانرب يحارط٠١-٢٢١۴٠٨٠
يزرواشك رد يجيورت

۴ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرداضر يدحومطلتخم٢١۴۵٠
۴ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

۴ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردهلا تمشح يدعسطلتخم٢٠۴۵٠يزرواشك رد يراگن همانزور٠١-٢٢١۴٠٨٢
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 عبانم و ينامزاس تيريدم٠١-٢٢١۴٠٨۴
يناسنا

۴ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرديسوم يمظعاطلتخم٢٠۴۵٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

۴ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهلا تمشح يدعسطلتخم٢١۴۵٠قیقحت شور تامدقم٠١-٢٢١۴٠٨۵
يرصب يعمس :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

يرصب يعمس :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیعس يميركطلتخم٢٠۴۵٠يزرواشك رد ينيرفآراك٠١-٢٢١۴٠٨٧
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

 يجراخ نوتمو میھافم٠١-٢٢١۴١٠٩
يصصخت

هعسوت هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديسوم يمظعاطلتخم٢١٢٠٠
هعسوت هاگراك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 همانرب يبایشزرا٠١-٢٢١۴١٢٢
 يشزومآ ياھتیلاعفو
يجيورتو

هعسوت هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددمحا ينارف يبوقعيطلتخم٢١٢٠٠
هعسوت هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶۶٣٠٠يدحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢١۴١٢٩
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١١٢۵٠ رانیمس٠١-٢٢١۴١٣٠
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١٢۵٠رانیمس٠١-٢٢١۴١۴٢
 رد يرادرب هرھب ياھ ماظن٠١-٢٢١۴١۴٣

يدیلوت ياھدحاو
B۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهلا تمشح يدعسطلتخم٣٠٢۵٠

جيورت هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

هعسوت هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیمح يلالبطلتخم٢٠٢٠٠هژورپ يبایشزرا٠١-٢٢١۴١۴۵
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

 هعسوت و تسایس٠١-٢٢١۴١۴٧
يزرواشك

هعسوت هاگراك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردميرك ييدھم يردانطلتخم٣٠٢٠٠
هعسوت هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۵۵٢۵٠يدحاو۵ همان ناياپ٠١-٢٢١۴١٧٣
 يضاير يزير همانرب دربراك٠١-٢٢١۴١٧۵

يزرواشك رد
هعسوت هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرددیمح يلالبطلتخم٣٠٢٠٠

جيورت هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 يرساگیگ يزابھشطلتخم٣٠٢٠٠يلیمكت درخ داصتقا٠١-٢٢١۴١٧٧
بیبح

A۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
هعسوت هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا٣ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك شزومآ و جيورت : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
A۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیمح يلالبطلتخم٣٠٢۵٠تسيز طیحم داصتقا٠١-٢٢١۴١٧٩

A۶ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

يسوم يمظعاطلتخم٢٠٢٠٠قیقحت شور٠١-٢٢١۴١٨١
 يرساگیگ يزابھش
بیبح

هعسوت هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
هعسوت هاگراك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

A۶ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردنسحم يرضخطلتخم١٣٠٢٠٠يجنس داصتقا٠١-٢٢١۴١٩٣
B۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

جيورت هاگراك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددمحا يریلد ماسطلتخم٣٠٢٠٠يلیمكت نالك داصتقا٠١-٢٢١۴١٩۴
هعسوت هاگراك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 هقطنمو يلم يزير همانرب٠١-٢٢١۴١٩٨
ناريا يزرواشك يا

ميرك ييدھم يردانطلتخم٣١١٠٠
نسحدمحم سرطف

A۴ يزرواشك :ناکم ت١همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
A۶ يزرواشك :ناکم ت١همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
A۴ يزرواشك :ناکم ت٢همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
A۶ يزرواشك :ناکم ت٢همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

 هعسوت ياھدربھار٠١-٢٢١۴٢٠٠
ناھجو ناريارد يزرواشك

يسوم يمظعاطلتخم٣٠١٠٠
دیمح يلالب

A۶ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
A۶ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

 هتفرشیپ قیقحت ياھشور٠١-٢٢١۴٢٠١
يزرواشك هعسوترد

هلا تمشح يدعسطلتخم٣١١٠٠
اضر يدحوم

هعسوت هاگراك :ناکم ف١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
هعسوت هاگراك :ناکم ز١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
B٣ يزرواشك :ناکم ف١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
B٣ يزرواشك :ناکم ز١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠٢٠٠يدحاو٢٠ هلاسر٠١-٢٢١۴٢١١
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٠٠٢٠٠عماج ناحتما٠١-٢٢١۴٢٢٩
يزرواشك رد يمیش دربراك٠١-٢٢١۴٢٣٠

)يروئت(
١١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردهشفنب يراتخمطلتخم٢٠۴٠٠

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما
٩۶ يروئت جيورت

يزرواشك رد يمیش دربراك٠١-٢٢١۴٢٣١
)يلمع(

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سردهشفنب يراتخمطلتخم١١١٢٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٣(ناحتما

يلمع جيورت

 رادياپ يزرواشك شزومآ٠١-٢٢١۴٢۵٣
هتفرشیپ

جيورت هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرداضر يدحومطلتخم٢١٢٠٠
A۶ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

جيورت هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردميرك ييدھم يردانطلتخم٢١٢٠٠يياتسور رادياپ هعسوت٠١-٢٢١۴٢۵۴
هعسوت هاگراك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

 رادياپ يزرواشك جيورت٠١-٢٢١۴٢۵۵
هتفرشیپ

جيورت هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردهلا تمشح يدعسطلتخم٢١٢٠٠
جيورت هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا۴ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك شزومآ و جيورت : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 رد شھوژپ ياھ شور٠١-٢٢١۴٢۵۶

يراتفر و يعامنجا مولع
A۶ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددمحا ينارف يبوقعيطلتخم٢١٢٠٠

A۶ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 ياھ هداد لیلحت و رامآ٠١-٢٢١۴٢۵٧
يراتفر و يعامتجا

جيورت هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردهلا تمشح يدعسطلتخم٢١٢٠٠
جيورت هاگراك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 هناروانف ينيرفآراك ينابم٠١-٢٢١۴٢۶٨
رادياپ يزرواشك رد

جيورت هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیعس يميركطلتخم٢٠٢٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

A۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددیعس يميركطلتخم٢١٢٠٠هناروانف قالخ ركفت شرورپ٠١-٢٢١۴٢۶٩
A۶ يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 هعسوت و يسانشاتسور٠١-٢٢١۴٢٨١
يياتسور

A۶ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردرساي يدمحمطلتخم٢١٢٠٠
B۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 ياھدحاوداجيا و ينيرفآراك٠١-٢٢١۴٢٨٢
ديدج

جيورت هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیعس يميركطلتخم٢١٢٠٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

 هعسوت رد قیقحت شور٠١-٢٢١۴٢٨٣
يياتسور

يسوم يمظعاطلتخم٢٠٢٠٠
رساي يدمحم
ميرك ييدھم يردان

جيورت هاگراك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

جيورت هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديسوم يمظعاطلتخم٢٠٢٠٠هعسوت تيريدم٠١-٢٢١۴٢٩٣
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

هعسوت هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردميرك ييدھم يردانطلتخم٢٠٢٠٠يداصتقا هعسوت٠١-٢٢١۴٢٩۴
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يسانشكاخ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 يلع يناجنس يرفصطلتخم٣١١۵٠كاخ يژولویب٠١-٢٢١٨٠٠۵

ربكا
اروفص نادیھان

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 يلع يناجنس يرفصطلتخم٣١١۵٠كاخ يژولویب٠٢-٢٢١٨٠٠۵
ربكا
اروفص نادیھان

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

هللادبع ورزیت يرھاططلتخم٣١١۵٠يسانش نیمز٠١-٢٢١٨٠١۵
هرطاخ يا هزبس

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

هللادبع ورزیت يرھاططلتخم٣١١۵٠يسانش نیمز٠٢-٢٢١٨٠١۵
هرطاخ يا هزبس

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

مساق يمیحرطلتخم٣١١۵٠كاخ يمیش٠١-٢٢١٨٠١٧
ارھز يچھالك

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

مساق يمیحرطلتخم٣١١۵٠كاخ يمیش٠٢-٢٢١٨٠١٧
ارھز يچھالك

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

مساق يمیحرطلتخم٣١١۵٠كاخ يمیش٠٣-٢٢١٨٠١٧
ارھز يچھالك

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنسحم يدابآ لكشطلتخم٣١٢٣٠كاخ تظافحو شياسرف٠١-٢٢١٨٠١٨
٢٠:٠٠-١٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنسحم يدابآ لكشطلتخم٣١٢٢٠كاخ تظافحو شياسرف٠٢-٢٢١٨٠١٨
٢٠:٠٠-١٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردهدازآ تسودافصطلتخم٣١١۵٠كاخ كيزیف٠١-٢٢١٨٠١٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردهدازآ تسودافصطلتخم٣١١۵٠كاخ كيزیف٠٢-٢٢١٨٠١٩
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 هشقن هیھتو يياسانش٠١-٢٢١٨٠٢٨
كاخ

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیعس برعطلتخم٣١١۵٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 هشقن هیھتو يياسانش٠٢-٢٢١٨٠٢٨
كاخ

٧ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیعس برعطلتخم٣١١۵٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

نسحم يلالجطلتخم٣١١۵٠هایگ هيذغت٠١-٢٢١٨٠٣٠
يضترم يضیف
ارھز يچھالك

٧ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يسانشكاخ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
نسحم يلالجطلتخم٣١١۵٠هایگ هيذغت٠٢-٢٢١٨٠٣٠

يضترم يضیف
ارھز يچھالك

٧ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنسحم يدابآ لكشطلتخم٢١۴۵٠يفارگوتراك٠١-٢٢١٨٠۴١
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردنسحم لئانطلتخم٢٠۴۵٠كاخ شيادیپ٠١-٢٢١٨٠٧۵
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرداروفص نادیھانطلتخم٣١١۵٠كاخ يژولویبوركیم٠١-٢٢١٨٠٧٨
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرداروفص نادیھانطلتخم٣١١۵٠كاخ يژولویبوركیم٠٢-٢٢١٨٠٧٨
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلعدمحم نایبلاطوباطلتخم٣٠۴٠٠يسانش موب٠١-٢٢١٨٠٨٣
٧ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

٧ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردارھز يچھالكطلتخم٢٠۴۵٠يلآ و ييایمیش ياھدوك٠١-٢٢١٨٠٩۶
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

 و رود زا شجنس دربراك٠١-٢٢١٨٠٩٧
 تاعالطا ياھ هناماس
يزرواشك رد ييایفارغج

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنسحم يدابآ لكشطلتخم٢١١۵٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 و رود زا شجنس دربراك٠٢-٢٢١٨٠٩٧
 تاعالطا ياھ هناماس
يزرواشك رد ييایفارغج

٧ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنسحم يدابآ لكشطلتخم٢١١۵٠
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

نسحم يلالجطلتخم٢٠٣٠٠قیقحت شور٠١-٢٢١٨١٣٣
مساق يمیحر
ارھز يچھالك
اروفص نادیھان

A٣ يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

A٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردمساق يمیحرطلتخم٣٠٢٠٠هتفرشیپ كاخ يمیش٠١-٢٢١٨١۴٨
A٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

A٣ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسح تایبطلتخم٣١٢٠٠هتفرشیپ كاخ كيزیف٠١-٢٢١٨١۴٩
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

A٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنسحم يلالجطلتخم٣١٨٠هتفرشیپ كاخ يزیخلصاح٠١-٢٢١٨١۵٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

A٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنسحم يلالجطلتخم٣١٨٠هتفرشیپ كاخ يزیخلصاح٠٢-٢٢١٨١۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا٣ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يسانشكاخ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
A٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنسحم يلالجطلتخم٣١٨٠هتفرشیپ كاخ يزیخلصاح٠٣-٢٢١٨١۵٠

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 كاخ يدنب هدر و شيادیپ٠١-٢٢١٨١۵١
هتفرشیپ

A٣ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنسحم لئانطلتخم٣١٢٠٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

رتویپماك هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردايوپ ينامزطلتخم٣١٢٠٠يرامآ هتفرشیپ ياھشور٠١-٢٢١٨١۵٣
رتویپماك هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 رد هتفرشیپ ثحابم٠١-٢٢١٨٢۶۵
 يبايزرا و يدنب هدر،شيادیپ
اھكاخ

A١ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنسحم لئانطلتخم٢٠١٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠٢٠٠يدحاو٢٠ هلاسر٠١-٢٢١٨٢٩٨
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١٩١٩٢٠٠يدحاو١٩ هلاسر٠١-٢٢١٨٣٠١
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٢٢٢٢٠٠يدحاو٢٢ هلاسر٠١-٢٢١٨٣٠٢
نسحم لئانطلتخم٢٠٢٠٠كاخ عبانم رادياپ تيريدم٠١-٢٢١٨٣٠٣

هدازآ تسودافص
A٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١٠٣٠٠رانیمس٠١-٢٢١٨٣٠۴
رتویپماك هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردايوپ ينامزطلتخم٣٠٢٠٠يرامآ هتفرشیپ ياھشور٠١-٢٢١٨٣٠٧

رتویپماك هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يلع يناجنس يرفصطلتخم٢٠٣٠٠كاخ يلآ داوم٠١-٢٢١٨٣١۴
ربكا

A٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 يلع يناجنس يرفصطلتخم٣١٢٠٠هایگ و كاخ يتسيز طباور٠١-٢٢١٨٣٢۴
ربكا

A٣ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

 فرصم و دیلوت يروانف٠١-٢٢١٨٣٣٠
يلآ و ييایمیش ياھدوك

نسحم يلالجطلتخم٢٠٣٠٠
مساق يمیحر
ارھز يچھالك

A٣ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

B۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديدھم يمشاھطلتخم٢٠۴٠٠)يروئت(هيزجت يمیش٠١-٢٢١٨٣۴٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ع(سردسابع يمركطلتخم١١١٢٠)يلمع(هيزجت يمیش٠١-٢٢١٨٣۴١
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٠٩(ناحتما

 رد قیقحت لياسو و اھشور٠١-٢٢١٨٣۴٢
 و كاخ يزیخلصاح تيريدم
هایگ هيذغت

A٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنسحم يلالجطلتخم٢٠٢٠٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١٠٢٠٠ رانیمس٠١-٢٢١٨٣۴٣
 هاگتسد دربراك و تخانش٠١-٢٢١٨٣۴۵

يھاگشيامزآ ياھ
 يوسوم ينسحطلتخم٣١٢٠٠

هموصعم
A٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا۴ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يسانشكاخ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
A٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرداروفص نادیھانطلتخم٢٠٢٠٠يزكاخ تادوجومزير كیتنژ٠١-٢٢١٨٣۴۶

١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما
نسحم يلالجطلتخم٢٠١٠٠كاخ رد ييایمیش تالداعت٠١-٢٢١٨٣۴٧

مساق يمیحر
A٣ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 رد هتفرشیپ ثحابم٠١-٢٢١٨٣۶٣
كاخ يگدولآ و يمیش

نسحم يلالجطلتخم٢٠١٠٠
مساق يمیحر

A٣ يزرواشك :ناکم٢٠:٠٠-١٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠٠صوصخم هلاسم٠١-٢٢١٨٣٧۴
 رد قیقحت لياسو و اھشور٠١-٢٢١٨٣٧٩

كاخ عبانم تيريدم
A٣ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردهدازآ تسودافصطلتخم٢٠١٠٠

١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما
 رد يضاير ياھلدم دربراك٠١-٢٢١٨٣٨٠

 و كاخ بآ هطبار و كيزیف
هایگ

B٣ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسح تایبطلتخم٢٠١٠٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

نسحم لئانطلتخم٢٠١٠٠كاخ يژولوفروموئژ٠١-٢٢١٨٣٨٣
 يشزومآ هورگ دیتاسا

A٣ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 و كشخ قطانم ياھكاخ٠١-٢٢١٨٣٨٧
كشخ همین

A٣ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنیسح تایبطلتخم٢٠١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

A٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنسحم يدابآ لكشطلتخم٣١١٠٠سر ياھیناك٠١-٢٢١٨٣٩٨
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

A٣ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیعس برعطلتخم٣١٢٠٠يضارا بسانت يبايزرا٠١-٢٢١٨۴٠٨
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

تاتابن حالصا و تعارز : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
دیعسدیس يوسومطلتخم۴١١١٠كیتنژ٠١-٢٢١٩٠٠١

يريدقت نمھب
اضردمحم يھلادبع

٣ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٩۵ يدورو تعارز

دیعسدیس يوسومطلتخم۴١١١٠كیتنژ٠٢-٢٢١٩٠٠١
يريدقت نمھب
اضردمحم يھلادبع

٣ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٩۵ يدورو تعارز

 ناھایگ و تابوبح تعارز٠١-٢٢١٩٠١٣
يا هقطنم

۴ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديلع يرھپسطلتخم٢٠٣٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

٩٣ يدورو تعارز

زردوگ دنودمحاطلتخم٣٠٣٠٠تعارز لوصا٠١-٢٢١٩٠١۵
يلعدمحم نایبلاطوبا

٣ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

٩۵ يدورو تعارز

٣ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیما ينمھبطلتخم٣١١١٠يرایبآ ياھشور و لوصا٠١-٢٢١٩٠١۶
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

٣ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیما ينمھبطلتخم٣١١٠٠يرایبآ ياھشور و لوصا٠٢-٢٢١٩٠١۶
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردلبنس يرظانطلتخم٢٠٣٠٠يھایگ يمیشویب٠١-٢٢١٩٠١٩
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

٩٣ يدورو تعارز

٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردداوج يئ هزمحطلتخم٢٠٢۵٠تالغ تعارز٠١-٢٢١٩٠٢٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٩۴ يدورو تعارز

٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردزردوگ دنودمحاطلتخم٢٠٣٠٠يراكميد٠١-٢٢١٩٠٢٢
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٩۴ يدورو تعارز

٣ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرداضر نیسح يحورطلتخم٢١٣٠٠رذب يھاوگ و لرتنك٠١-٢٢١٩٠٢۵
اليو :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٩٣ يدورو تعارز

 ياھشنت طيارشرد تعارز٠١-٢٢١٩٠٢٨
يطیحم

٣ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديلعدمحم نایبلاطوباطلتخم٢٠٣٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

٩٣ يدورو تعارز

۶ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسحریما راكتشكطلتخم۴١٣٠٠يصوصخ تاتابن حالصا٠١-٢٢١٩٠٢٩
١٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
اليو :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩٣ يدورو تعارز

اليو :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرداضردمحم يھلادبعطلتخم٢٠٣٠٠يھایگ يژولونكتویب٠١-٢٢١٩٠٣١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٩٣ يدورو تعارز



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

تاتابن حالصا و تعارز : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردداوج يئ هزمحطلتخم٣٠٢۵٠يزرواشك يژولوكا٠١-٢٢١٩٠٣٢

B٣ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

٩۵ يدورو تعارز

٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردداوج يئ هزمحطلتخم٢٠٢۵٠يا هفولع ناھایگ تعارز٠١-٢٢١٩٠٣۴
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٩٣ يدورو تعارز

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٢۴۵٠هژورپ٠١-٢٢١٩٠٣۶
 ياھفلع يھایگ يمیشویب٠١-٢٢١٩٠٣٧

زرھ
يرصب يعمس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردلبنس يرظانطلتخم٢٠٢۵٠

١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما
 فلع دشرا٩۶ يدورو تعارز
زرھ

زردوگ دنودمحاطلتخم٣٠٢۵٠يتعارز ناھایگ ي ژولويزیف٠١-٢٢١٩٠٣٨
يلع يرھپس

A١ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
B۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 فلع دشرا٩۶ يدورو تعارز
زرھ

B۶ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردربكا يدرو يلعطلتخم٢٠٢۵٠اھ شك فلع يژولويزیف٠١-٢٢١٩٠۴٢
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 فلع دشرا٩۶ يدورو تعارز
زرھ

 ياھ فلع يژولويزیفوكا٠١-٢٢١٩٠۴٣
زرھ

B۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديدھم يراشفاطلتخم٢٠٢۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 فلع دشرا٩۵ يدورو تعارز
زرھ

A٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردربكا يدرو يلعطلتخم٣٠٢۵٠زرھ ياھفلع تيريدم٠١-٢٢١٩٠۴۴
B۶ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

 فلع دشرا٩۵ يدورو تعارز
زرھ

B۶ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردزردوگ دنودمحاطلتخم٢٠٢۵٠قیقحت شور٠١-٢٢١٩٠۴۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 فلع دشرا٩۶ يدورو تعارز
زرھ

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١٢٠٠رانیمس٠١-٢٢١٩٠۴۶
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶۶٢۵٠دحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢١٩٠۴٩
 دنچ يرامآ هيزجت ياھشور٠١-٢٢١٩٠۵۴

هریغتم
B۶ يزرواشك :ناکم١۵:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددیعسدیس يوسومطلتخم٢١٢۵٠

B۶ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۵:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

حالصا دشرا٩۵ يدورو

 حالصارد نيون ثحابم٠١-٢٢١٩٠۵٧
تاتابن

دیعسدیس يوسومطلتخم٢٠٢۵٠
اضردمحم يھلادبع

B۶ يزرواشك :ناکم ت١همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
B۶ يزرواشك :ناکم ت٢همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

حالصا دشرا٩۵ يدورو

دیعسدیس يوسومطلتخم٢٠٢۵٠قیقحت شور٠١-٢٢١٩٠۵٩
نیسحریما راكتشك

اليو :ناکم ت١همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
اليو :ناکم ت٢همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

حالصا دشرا٩۶ يدورو

 رب يطیحم ياھشنت رثا٠١-٢٢١٩٠۶٠
ناھایگ دشر

B۶ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیعسدیس يوسومطلتخم٢٠٢۵٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

حالصا دشرا٩۵ يدورو

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶۶٢۵٠يدحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢١٩٠٧٣
يلعدمحم نایبلاطوباطلتخم٣٠٢۵٠يتعارز ناھایگ يژولوكا٠١-٢٢١٩٠٧٧

داوج يئ هزمح
B۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
اليو :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

تعارز دشرا٩۶ يدورو

۴ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع يرھپسطلتخم٢٠٢۵٠قیقحت شور٠١-٢٢١٩٠٨١
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

تعارز دشرا٩۶ يدورو



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا٣ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

تاتابن حالصا و تعارز : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
B۶ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرديلع يرھپسطلتخم٢١٢٠٠رذب يژولونكت٠١-٢٢١٩٠٨۴

يژولويزیف زآ :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

 و ييوراد ناھایگ تعارز٠١-٢٢١٩٠٩٠
يا هيودا

B۴ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردداوج يئ هزمحطلتخم٢٠٢۵٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١١٣٠٠ رانیمس٠١-٢٢١٩٠٩٢
 و زرھ ياھفلع يژولويزیف٠١-٢٢١٩٠٩۴

اھشك فلع
زردوگ دنودمحاطلتخم٣٠٢۵٠

ربكا يدرو يلع
B۶ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد
B۶ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

تعارز دشرا٩۶ يدورو

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶۶٢۵٠يدحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢١٩١١٩
 هيزجت رد رتویپماك دربراك٠١-٢٢١٩١٢۶

يرامآ ياھ
رتویپماك هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع يرھپسطلتخم٢١٢۵٠

رتویپماك هاگراك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

تعارز دشرا٩۵ يدورو

اليو :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديلعدمحم نایبلاطوباطلتخم٢٠٢۵٠يعارز ناھایگ هيذغت٠١-٢٢١٩١٢٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

تعارز دشرا٩۵ يدورو

 ناھایگ يژولويزیفوكا٠١-٢٢١٩١٣٠
 زرھ ياھ فلعو يعارز
تعارز شيارگ

داوج يئ هزمحطلتخم٣٠١٠٠
يلعدمحم نایبلاطوبا
زردوگ دنودمحا

اليو :ناکم ت١همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
B۶ يزرواشك :ناکم ت١همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
اليو :ناکم ت٢همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
B۶ يزرواشك :ناکم ت٢همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

تعارز٩۶ يدورو يرتكد

 ناھایگدركلمع يژولويزیف٠١-٢٢١٩١٣٢
تعارز شيارگ يعارز

B۶ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردزردوگ دنودمحاطلتخم٢٠١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

تعارز٩۶ يدورو يرتكد

 يارب ناھایگ حالصا٠١-٢٢١٩١٣۵
 ياھشنت هب تمواقم
 حالصا شيارگ يتسيزریغ
تابن

دیعسدیس يوسومطلتخم٢٠٢٠
نیسحریما راكتشك

B۶ يزرواشك :ناکم ت١همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
B۶ يزرواشك :ناکم ت٢همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 دنچ يرامآ ياھ هيزجت٠١-٢٢١٩١۴٣
تعارز شيارگ هریغتم

۵ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديلع يرھپسطلتخم٢٠١٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

تعارز٩۶ يدورو يرتكد

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠١٠٠يدحاو٢٠ هلاسر٠١-٢٢١٩١٧٣
 رد زرھ ياھفلع تيريدم٠١-٢٢١٩١٧۶

 شيارگ رادياپ يزرواشك
 زرھ ياھفلع

اليو :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلعدمحم نایبلاطوباطلتخم٢٠١٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

زرھ فلع٩۶ يدورو يرتكد

 ياھفلع يكيژولویب لرتنك٠١-٢٢١٩١٧٩
زرھ

اليو :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردربكا يدرو يلعطلتخم٢٠١٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

زرھ فلع٩۶ يدورو يرتكد

 و لمع يگنوگچ٠١-٢٢١٩١٨٢
 اھشك فلع مسیلوباتم
 زرھ ياھفلع شيارگ

B۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردربكا يدرو يلعطلتخم٢٠١٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

زرھ فلع٩۶ يدورو يرتكد

 ناھایگ يژولويزیفوكا٠١-٢٢١٩١٩٣
 زرھ ياھفلع شيارگ يعارز

B۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديدھم يراشفاطلتخم٢٠١٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

زرھ فلع٩۶ يدورو يرتكد

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٠٠٢٠٠عماج ناحتما٠١-٢٢١٩١٩٩



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا۴ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

تاتابن حالصا و تعارز : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
يريدقت نمھبطلتخم١٢٢١١٠ يعارز تایلمع٠١-٢٢١٩٢٠٢

اضر نیسح يحور
١۴:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۴:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١١٫٠١(ناحتما

 تعارز٩۴ يدورو

يريدقت نمھبطلتخم١٢٢١٠٠ يعارز تایلمع٠٢-٢٢١٩٢٠٢
اضر نیسح يحور

١۴:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۴:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١١٫٠١(ناحتما

 تعارز٩۴ يدورو

٣ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردربكا يلع رورپ يزبسطلتخم٢٠۴٠٠يطیحم كيزیفویب٠١-٢٢١٩٢٠۴
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

٩۶ تعارز

اضردمحم يھلادبعطلتخم٣٠٢٠٠هتفرشیپ كیتنژ٠١-٢٢١٩٢٠۵
دیعسدیس يوسوم

B۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
اليو :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

حالصا دشرا٩۶ يدورو

اضردمحم يھلادبعطلتخم٣١٢٠٠يرتمویب٠١-٢٢١٩٢٠۶
نیسحریما راكتشك

اليو :ناکم ت١همین١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
اليو :ناکم ت٢همین١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
اليو :ناکم ت١همین١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
اليو :ناکم ت٢همین١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

حالصا دشرا٩۶ يدورو

 يرامآ ياھرازفا مرن دربراك٠١-٢٢١٩٢٠٧
يھایگ يداژن هب رد

رتویپماك هاگراك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ع(سرددیعسدیس يوسومطلتخم٢٢٢۵٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

حالصا دشرا٩۶ يدورو



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يكشزپھایگ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 و يلولس يسانش تسيز٠١-٢٢٢٠٠٠٢

يلوكلوم
۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردلالج يناطلسطلتخم٣٠۴۵٠

۶ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

نیسح يددمطلتخم٣١١۵٠يسانشروناج٠١-٢٢٢٠٠٠۴
 يشزومآ هورگ دیتاسا

۵ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

نیسح يددمطلتخم٣١١۵٠يسانشروناج٠٢-٢٢٢٠٠٠۴
 يشزومآ هورگ دیتاسا

۵ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

ميرم يدمحم كلمطلتخم٣١١٣٠يسانش مس٠١-٢٢٢٠٠٠۶
دارم تسود يرفظ

۶ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

ميرم يدمحم كلمطلتخم٣١١٣٠يسانش مس٠٢-٢٢٢٠٠٠۶
دارم تسود يرفظ

۶ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیجم يزازكطلتخم٢١١٣٠يرابنا تافآ٠١-٢٢٢٠٠٠٨
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیجم يزازكطلتخم٢١١٣٠يرابنا تافآ٠٢-٢٢٢٠٠٠٨
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردالیل يجنھن يشاكطلتخم٢١٨٠يسانش دتامن٠١-٢٢٢٠٠١٢
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردالیل يجنھن يشاكطلتخم٢١٨٠يسانش دتامن٠٢-٢٢٢٠٠١٢
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنیسحریما نایلابقاطلتخم٢١٨٠يسانش هنك٠١-٢٢٢٠٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنیسحریما نایلابقاطلتخم٢١٨٠يسانش هنك٠٢-٢٢٢٠٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیحو نايواشروطلتخم٢٠۴۵٠يسانش میلقا و اوھ٠١-٢٢٢٠٠٢٨
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردكباب يریھظطلتخم٣١١٠٠يھایگ يسانش تفآ٠١-٢٢٢٠٠٢٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردكباب يریھظطلتخم٣١١٠٠يھایگ يسانش تفآ٠٢-٢٢٢٠٠٢٩
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يكشزپھایگ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
١٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردالیل يجنھن يشاكطلتخم٣١١١٠يھایگ يسانش يرامیب٠١-٢٢٢٠٠٣١

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

١٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردالیل يجنھن يشاكطلتخم٣١١٢٠يھایگ يسانش يرامیب٠٢-٢٢٢٠٠٣١
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

 ياھتويراكورپ واھسوريو٠١-٢٢٢٠٠٣۴
يھایگ ياز يرامیب

مالغ نایمركادخطلتخم٣١٨٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

 ياھتويراكورپ واھسوريو٠٢-٢٢٢٠٠٣۴
يھایگ ياز يرامیب

مالغ نایمركادخطلتخم٣١٨٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردكباب يریھظطلتخم٢٠۴۵٠يھایگ تافآ لرتنك لوصا٠١-٢٢٢٠٠٣۵
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 ياھيرامیب لرتنك لوصا٠١-٢٢٢٠٠٣۶
يھایگ

 يرپ ينامیلسطلتخم٢٠۴۵٠
داوجدمحم

۶ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

 يرپ ينامیلسطلتخم٢١١٠٠يلگنج يھایگ ياھيرامیب٠١-٢٢٢٠٠۴۶
داوجدمحم

لالج يناطلس

۶ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
۶ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 يرپ ينامیلسطلتخم٢١١٠٠يلگنج يھایگ ياھيرامیب٠٢-٢٢٢٠٠۴۶
داوجدمحم

لالج يناطلس

۶ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
۶ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددارم تسود يرفظطلتخم٣١٧٠يلیمكت يسانش چراق٠١-٢٢٢٠٠۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددارم تسود يرفظطلتخم٣١٧٠يلیمكت يسانش چراق٠٢-٢٢٢٠٠۵٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 ياھتويراكورپ٠١-٢٢٢٠٠۵۴
ناھایگردازيرامیب

A۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردمالغ نایمركادخطلتخم٣١٧٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 ياھتويراكورپ٠٢-٢٢٢٠٠۵۴
ناھایگردازيرامیب

A۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردمالغ نایمركادخطلتخم٣١٧٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١١٣٠٠رانیمس٠١-٢٢٢٠٠۵۶
 رد مسینيزاراپ يژولويریف٠١-٢٢٢٠٠۵٧

يھایگ ياھيرامیب
 يرپ ينامیلسطلتخم٣٠٢۵٠

داوجدمحم
لالج يناطلس

B٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
A۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶٠٣۵٠يدحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢٢٠٠٧٢



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا٣ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يكشزپھایگ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
B٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرددمحم يناجناخطلتخم٣٢۵٠تارشح يدنب هدر٠١-٢٢٢٠٠٧۵

١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

B٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرددمحم يناجناخطلتخم٣٢۵٠تارشح يدنب هدر٠٢-٢٢٢٠٠٧۵
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنیسح يددمطلتخم٣١۵٠تارشح يژولوكا٠١-٢٢٢٠٠٧۶
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنیسح يددمطلتخم٣١۵٠تارشح يژولوكا٠٢-٢٢٢٠٠٧۶
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیجم يزازكطلتخم٣١١٠٠تارشح يژولويزیف٠١-٢٢٢٠٠٧٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیجم يزازكطلتخم٣١٠٠تارشح يژولويزیف٠٢-٢٢٢٠٠٧٧
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرددمحم يناجناخطلتخم٣١۴٠يلیمكت يسانش هنك٠١-٢٢٢٠٠٨٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرددمحم يناجناخطلتخم٣١۴٠يلیمكت يسانش هنك٠٢-٢٢٢٠٠٨٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 رد شھوژپ ياھشور٠١-٢٢٢٠٠٨٢
يزرواشك يسانش هرشح

B۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردميرم يدمحم كلمطلتخم٢١۵٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 رد شھوژپ ياھشور٠٢-٢٢٢٠٠٨٢
يزرواشك يسانش هرشح

B۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردميرم يدمحم كلمطلتخم٢١۵٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠١٠٠صوصخم هلئسم٠١-٢٢٢٠٠٩٨
 يازيرامیب لماوع تيريدم٠١-٢٢٢٠١٣۴

 يلیمكت يھایگ
 يرپ ينامیلسطلتخم٣٠١٠٠

داوجدمحم
لالج يناطلس

A۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
A۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

 و يسانش چراق٢ رانیمس٠١-٢٢٢٠١۵٠
يچراق ياھيرامیب

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١١٠٠

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠٢۵٠يدحاو٢٠ هلاسر٠١-٢٢٢٠١٧۴
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٠٠٢۵٠عماج ناحتما٠١-٢٢٢٠١٧٧
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢١٢١٢۵٠يدحاو٢١ هلاسر٠١-٢٢٢٠١٩٠
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١٩١٩٣٠٠يدحاو١٩ هلاسر٠١-٢٢٢٠١٩١



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا۴ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يكشزپھایگ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 چراق يلوكلوم كیتامتسیس٠١-٢٢٢٠١٩٢

اھ
دارم تسود يرفظطلتخم٣١١٠٠

الیھس يئازریم
B٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 ينميا و ددغ يژولويزیف٠١-٢٢٢٠١٩۴
تارشح

B٣ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیجم يزازكطلتخم٣١١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

B٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردكباب يریھظطلتخم٣١١٠٠تارشح تیعمج ييايوپ٠١-٢٢٢٠١٩۵
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

B٣ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسح يددمطلتخم٢٠١٠٠تافآ تراسخ يبايزرا٠١-٢٢٢٠١٩۶
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردلالج يناطلسطلتخم٢١۶٠رذب يسانش يرامیب٠١-٢٢٢٠٢٠٣
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردلالج يناطلسطلتخم٢١۶٠رذب يسانش يرامیب٠٢-٢٢٢٠٢٠٣
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 هتفرشیپ يسانش هنك٠١-٢٢٢٠٢٠٩
 ویسانش رانفر، يژلوكاویب(
) يژولويزیف

B٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددمحم يناجناخطلتخم٢٠١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردميرم يدمحم كلمطلتخم٣١۵٠اھ شك تفآ يسانش مس٠١-٢٢٢٠٢٣١
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

A۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردميرم يدمحم كلمطلتخم٣١۵٠اھ شك تفآ يسانش مس٠٢-٢٢٢٠٢٣١
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١٠/۵١٠٠رانیمس٠١-٢٢٢٠٢٣٢
 يياز يرامیب كیتنژ٠١-٢٢٢٠٢٣٣

يھایگ ياھرگرامیب
مالغ نایمركادخطلتخم٣٠١٠٠

دارم تسود يرفظ
B۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
B٣ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

 ياھيرامیب يژولویمدیپا٠١-٢٢٢٠٢٧٧
يلیمكت يھایگ

 يرپ ينامیلسطلتخم٣٠١٠٠
داوجدمحم

لالج يناطلس

A۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد
B٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 ياھ يرامیب تيريدم٠١-٢٢٢٠٢٨٢
يھایگ

 يرپ ينامیلسطلتخم٣٠٢۵٠
داوجدمحم

A۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
A۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۴ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يماد مولع : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
٩ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددمحا يدمحاطلتخم٣٠٢۵٠رویط و ماد كیتنژ لوصا٠١-٢٢٢١٠٢٨

٩ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردسابع روآ حرفطلتخم٣١١٢٠ماد يژولويزیف و حيرشت٠١-٢٢٢١٠٢٩
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردسابع روآ حرفطلتخم٣١١٢٠ماد يژولويزیف و حيرشت٠٢-٢٢٢١٠٢٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردزردوگ دنودمحاطلتخم٢٠٢۵٠يمومع تعارز٠١-٢٢٢١٠٣٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

 ياھ شيامزآ حرط٠١-٢٢٢١٠٣٢
يرورپماد

۵ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردداھرف يبسك يروفغطلتخم٣١١٠٠
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 ياھ شيامزآ حرط٠٢-٢٢٢١٠٣٢
يرورپماد

۵ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردداھرف يبسك يروفغطلتخم٣١١٠٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردلیلخ يلبازطلتخم٢١١٠٠نداد كاروخ و كاروخ٠١-٢٢٢١٠٣٧
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردلیلخ يلبازطلتخم٢١١٠٠نداد كاروخ و كاروخ٠٢-٢٢٢١٠٣٧
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

١٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديلع بسن يقداصطلتخم٢١١٢٠رویط و ماد تشادھب٠١-٢٢٢١٠٣٩
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

١٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديلع بسن يقداصطلتخم٢١١٢٠رویط و ماد تشادھب٠٢-٢٢٢١٠٣٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرديلع ولودطلتخم٣١١٢٠وگیم و يھام نايزبآ شرورپ٠١-٢٢٢١٠۴٢
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرديلع ولودطلتخم٣١١٣٠وگیم و يھام نايزبآ شرورپ٠٢-٢٢٢١٠۴٢
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداراس يزردوگ يئازریمطلتخم١٣١١٠٠ رویط شرورپ٠١-٢٢٢١٠۴۴
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداراس يزردوگ يئازریمطلتخم١٣١١٠٠ رویط شرورپ٠٢-٢٢٢١٠۴۴
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما
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نسح يبرع يلعطلتخم٣١١٠٠دنفسوگ شرورپ٠١-٢٢٢١٠۴۵

يفطصم يكلم
۵ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

نسح يبرع يلعطلتخم٣١١٠٠دنفسوگ شرورپ٠٢-٢٢٢١٠۴۵
يفطصم يكلم

۵ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديفطصم يكلمطلتخم٢١١٠٠زب شرورپ٠١-٢٢٢١٠۴۶
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديفطصم يكلمطلتخم٢١١٠٠زب شرورپ٠٢-٢٢٢١٠۴۶
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 تاناویح يسانش راتفر٠١-٢٢٢١٠۴٧
يلھا

۵ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردلیلخ يلبازطلتخم٢١١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 تاناویح يسانش راتفر٠٢-٢٢٢١٠۴٧
يلھا

۵ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردلیلخ يلبازطلتخم٢١١٠٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

دمحا يدمحاطلتخم٢٠٢۵٠ناريا يرورپماد اب ييانشآ٠١-٢٢٢١٠۵٠
نسح يبرع يلع

٩ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد
٩ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردسابع روآ حرفطلتخم٣١١٠٠رویطو ماد تادیلوت يروآرف٠١-٢٢٢١٠۵١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردسابع روآ حرفطلتخم٣١١٠٠رویطو ماد تادیلوت يروآرف٠٢-٢٢٢١٠۵١
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

٩ ك يزرواشك :ناکم ت١همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنسح يبرع يلعطلتخم٢٠٢۵٠يریش واگ هيذغت٠١-٢٢٢١٠۵۴
٩ ك يزرواشك :ناکم ت٢همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

١٣ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديفطصم يكلمطلتخم٢٠٢۵٠هسیلت و هلاسوگ شرورپ٠١-٢٢٢١٠۵۵
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردداھرف يبسك يروفغطلتخم٣٠٣٠٠يدربراك ماد حالصا٠١-٢٢٢١٠۵٧
۵ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرداراس يزردوگ يئازریمطلتخم٢١١٠٠راذگمخت ياھغرم شرورپ٠١-٢٢٢١٠۶۵
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرددمحا يدمحاطلتخم٣٠٢۵٠يدربراك رویط حالصا٠١-٢٢٢١٠۶۶
۵ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما
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 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
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 و هرامش
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 مان
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علك
٩ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسح نایناھجطلتخم٢٠٢۵٠ردام و دادجا غرم شرورپ٠١-٢٢٢١٠۶٧

١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶۶١٠٠٠يدحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢٢١١٠٠
B٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردايوپ ينامزطلتخم٢٣٠١٠٠ يلیمكت ماد حالصا٠١-٢٢٢١١٠٨

B٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

يفطصم يكلمطلتخم٣٠١٠٠ناگدننك راوخشن هيذغت٠١-٢٢٢١١١٠
لیلخ يلباز

B٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد
B٢ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 يسررب يصصخت نابز٠١-٢٢٢١١٢١
يملع نوتم

نسح يبرع يلعطلتخم٣٠١۵٠
رغصا يلع يكاس

B٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
B٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

رتویپماك هاگراك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردايوپ ينامزطلتخم٣١٢٠٠يرامآ هتفرشیپ ياھشور٠١-٢٢٢١١٢۴
رتویپماك هاگراك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

يفطصم يكلمطلتخم٣٠١٠٠يلیمكت يمیشویب٠١-٢٢٢١١٢۵
لیلخ يلباز

B٢ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
B٢ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

نیسح نایناھجطلتخم٢٠١٠٠قیقحت شور٠١-٢٢٢١١٢٩
نسح يبرع يلع

B٢ يزرواشك :ناکم ت١همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
B٢ يزرواشك :ناکم ت٢همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

رویط يژولويزیف و حيرشت٠١-٢٢٢١١۵٨
)رویط دیلوت و شرورپ(

B٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردسابع روآ حرفطلتخم٣١١٠٠
B٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

رویط يتمالس و تشادھب٠١-٢٢٢١١۵٩
)رویط دیلوت و شرورپ(

۴ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرداراس يزردوگ يئازریمطلتخم٣١١٠٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

رویط داژن حالصا و كیتنژ٠١-٢٢٢١١۶٢
)رویط دیلوت و شرورپ(

B٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددمحا يدمحاطلتخم٣٠١٠٠
B٢ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

 غرم يصاصتخا لئاسم٠١-٢٢٢١١۶۶
)رویط دیلوت و شرورپ(ردام

B٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردرغصا يلع يكاسطلتخم٢١١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

 و هاگياج يسدنھم٠١-٢٢٢١١٧۴
يرادغرم تاسیسات
)رویط دیلوت و شرورپ(

B٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردرغصا يلع يكاسطلتخم٢١١٠٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 شرورپ(يلیمكت يمیشویب٠١-٢٢٢١١٧٧
)رویط دیلوت و

B٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردنیسح نایناھجطلتخم٣٠١٠٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 هيذغت(يلیمكت يژولويزیف٠١-٢٢٢١١٨٣
)رویط

هيذغت زآ :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردسابع روآ حرفطلتخم٢٠١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما
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 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١٠١٠٠)رویط هيذغت(رانیمس٠١-٢٢٢١١٨٧
A۶ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردرغصا يلع يكاسطلتخم٣٠١٠٠)رویط هيذغت(رویط هيذغت٠١-٢٢٢١١٨٩

A۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 هاگتسد دربراك و تخانش٠١-٢٢٢١١٩٠
 هيذغت(يھاگشيامزآ ياھ
)رویط

B٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداراس يزردوگ يئازریمطلتخم٢١١٠٠
B٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 هيذغت(مسیلوباتم و مضھ٠١-٢٢٢١١٩١
)رویط

هيذغت زآ :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسح نایناھجطلتخم٢٠١٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

 اھ نیئتورپ-هتفرشیپ هيذغت٠١-٢٢٢١١٩٧
هنیمآ ياھ دیسا و

رغصا يلع يكاسطلتخم٣٠۵٠
يفطصم يكلم

هيذغت زآ :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
هيذغت زآ :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 وبرك-هتفرشیپ هيذغت٠١-٢٢٢١١٩٨
اھ يبرچ و اھتاردیھ

رغصا يلع يكاسطلتخم٣٠۵٠
نسح يبرع يلع
يفطصم يكلم

هيذغت زآ :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
B٢ يزرواشك :ناکم ت١همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
B٢ يزرواشك :ناکم ت٢همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٠٠١٠٠عماج ناحتما٠١-٢٢٢١٢٠۶
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠٣٠٠يدحاو٢٠ هلاسر٠١-٢٢٢١٢١١



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

متسیسویب يسدنھم : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
١٠ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنيریش ييازریم يلعطلتخم٣٣٠۴٠٠تایضاير٠١-٢٢٢٢٠٢٧

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٩۵ متسیسویب

١٠ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسح نایسراپطلتخم١٢٠١٠٠كيزیف٠١-٢٢٢٢١٢١
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

٩۶ متسیسویب

رفعج نايرپ يریماطلتخم٣١٢٣٠هنايار يسيون همانرب٠١-٢٢٢٢١٢۶
 يشزومآ هورگ دیتاسا

١ اھنیشام :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١ اھنیشام :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

رفعج نايرپ يریماطلتخم٣١٢٢٠هنايار يسيون همانرب٠٢-٢٢٢٢١٢۶
 يشزومآ هورگ دیتاسا

١ اھنیشام :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١ اھنیشام :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداضر نیسح يحورطلتخم٣١١۵٠يمومع تعارز٠١-٢٢٢٢١٢٨
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

 دراد لخادت يلمع هورگ هس
 يحور سدنھم داتسا

٣٨١٢۵٩
۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداضر نیسح يحورطلتخم٣١١۵٠يمومع تعارز٠٢-٢٢٢٢١٢٨

١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

۶ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداضر نیسح يحورطلتخم٣١١۵٠يمومع تعارز٠٣-٢٢٢٢١٢٨
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددواد يرگسعطلتخم٣١١۴٠يمومع ينابغاب٠١-٢٢٢٢١٢٩
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددواد يرگسعطلتخم٣١١۴٠يمومع ينابغاب٠٢-٢٢٢٢١٢٩
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

١٠ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٣٠۴۵٠يسدنھم تایضاير٠١-٢٢٢٢١٣١
١٠ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

۵ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردينسح رونم يدمحمطلتخم١٣٠۴۵٠تالایس كیناكم٠١-٢٢٢٢١٣۴
١ اھنیشام :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرداضر ناجياچ يریماطلتخم٣٠۴۵٠كیمانيدومرت٠١-٢٢٢٢١٣۵
١٠ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٨ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديبتجم زعم يرباجطلتخم١٣٠۴۵٠حلاصم تمواقم٠١-٢٢٢٢١٣۶
١ اھنیشام :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردرفعج نايرپ يریماطلتخم١٢٠۴٠٠قرب يسدنھم ينابم٠١-٢٢٢٢١٣٩
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

متسیسویب يسدنھم : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 يزرواشك ياھ نیشام٠١-٢٢٢٢١۴٢

يمومع
١ اھنیشام :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیجم يلوسرطلتخم٣١٢٠٠

١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

 يزرواشك ياھ نیشام٠٢-٢٢٢٢١۴٢
يمومع

١ اھنیشام :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیجم يلوسرطلتخم٣١٢٠٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

١ اھنیشام :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديلع يمساقطلتخم١٣٠۴۵٠نیشام ازجا يحارط٠١-٢٢٢٢١۴٣
١ اھنیشام :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

شويراد هدازرفصطلتخم١٢١١۵٠يتعنص يشك هشقن٠١-٢٢٢٢١۴۴
ارھز روظنم يمالغ

۶ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١ اھنیشام :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

شويراد هدازرفصطلتخم١٢١١۵٠يتعنص يشك هشقن٠٢-٢٢٢٢١۴۴
ارھز روظنم يمالغ

۶ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١ اھنیشام :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرديبتجم زعم يرباجطلتخم١١١۵٠يراك قرو و يراك شوج٠١-٢٢٢٢١۴۶
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرديبتجم زعم يرباجطلتخم١١١۵٠يراك قرو و يراك شوج٠٢-٢٢٢٢١۴۶
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرديبتجم زعم يرباجطلتخم١١١۵٠يراك قرو و يراك شوج٠٣-٢٢٢٢١۴۶
١ اھنیشام :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرددیجم يلوسرطلتخم٢٠٣٠٠هژورپ لرتنك و تيريدم٠١-٢٢٢٢١۴٩

١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما
زوس نورد ياھروتوم٠١-٢٢٢٢١۵١

 ياھ نیشام يحارط(
)يزرواشك

 هداز يلعاقآ يجاحطلتخم٣٠۴۵٠
نیسح

١ اھنیشام :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١ اھنیشام :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 نورد ياھروتوم هاگراك٠١-٢٢٢٢١۵٢
 ياھ نیشام يحارط(زوس
)يزرواشك

 هداز يلعاقآ يجاحطلتخم١١١۵٠
نیسح

١ اھنیشام :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد

 نورد ياھروتوم هاگراك٠٢-٢٢٢٢١۵٢
 ياھ نیشام يحارط(زوس
)يزرواشك

 هداز يلعاقآ يجاحطلتخم١١١۵٠
نیسح

١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ع(سرد

 نورد ياھروتوم هاگراك٠٣-٢٢٢٢١۵٢
 ياھ نیشام يحارط(زوس
)يزرواشك

 هداز يلعاقآ يجاحطلتخم١١١۵٠
نیسح

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد

كاخ كیناكم و كيزیف ينابم٠١-٢٢٢٢١۵۵
 ياھ نیشام يحارط(
)يزرواشك

١ اھنیشام :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديبتجم زعم يرباجطلتخم٣١٢٣٠
١ اھنیشام :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

كاخ كیناكم و كيزیف ينابم٠٢-٢٢٢٢١۵۵
 ياھ نیشام يحارط(
)يزرواشك

١ اھنیشام :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديبتجم زعم يرباجطلتخم٣١٢٢٠
٨ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 ياھ نیشام يحارط٠١-٢٢٢٢١۵٨
 يحارط(تشاد و تشاك
)يزرواشك ياھ نیشام

B٣ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنیسح ولكيرابطلتخم٢٠٣۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا٣ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

متسیسویب يسدنھم : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 ياھ نیشام يحارط٠١-٢٢٢٢١۵٩

 نیشام يحارط(تشادرب
)يزرواشك ياھ

B٣ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنیسح روپرقابطلتخم٢٠٣۵٠
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

١ اھنیشام :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٣٠۴۵٠ترارح لاقتنا٠١-٢٢٢٢١۶٨
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

١ اھنیشام :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردينسح رونم يدمحمطلتخم٣٠٣٠٠داوم و يژرنا هنزاوم٠١-٢٢٢٢١٧٢
B۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 هشوخ(١دحاو تایلمع٠١-٢٢٢٢١٧۵
)تشادرب زا سپ يروانف

٧ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردمانھب يئالعطلتخم٣٠۴۵٠
٧ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 هشوخ(٣دحاو تایلمع٠١-٢٢٢٢١٧٧
)تشادرب زا سپ يروانف

٨ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداضر ناجياچ يریماطلتخم٣٠٣۵٠
A۴ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 و تشادرب زا سپ يروانف٠١-٢٢٢٢١٧٨
 يروانف هشوخ(يرادرابنا
)تشادرب زا سپ

B۴ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سردنیسح ولكيرابطلتخم٣٠٣۵٠
١ اھنیشام :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

۴ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٣٠٠يسدنھم داصتقا٠١-٢٢٢٢١٨۶
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

١٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردشويراد هدازرفصطلتخم٣١١٢٠يرادھگن و ریمعت يسدنھم٠١-٢٢٢٢١٨٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

١٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردشويراد هدازرفصطلتخم٣١١٣٠يرادھگن و ریمعت يسدنھم٠٢-٢٢٢٢١٨٧
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

يا هداجریغ ياھ نیشام٠١-٢٢٢٢١٩۵
 ياھ نیشام يحارط(
)يزرواشك

 هداز يلعاقآ يجاحطلتخم٢٠٣۵٠
نیسح

١ اھنیشام :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

يترارح ياھ لدبم يحارط٠١-٢٢٢٢٢٠۴
 زا سپ يروانف هشوخ(
)تشادرب

B۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٣٠٢٠٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

 تالداعم( )٣( تایضاير٠١-٢٢٢٢٢١٣
)لیسنارفيد

B۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددمحم يياسومطلتخم٣٠٣٠٠
B۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

٩۵ نویسازیناكم

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶۶٣٠٠يدحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢٢٢٢٣٧
 ياھ شيامزآ لیلحت و حرط٠١-٢٢٢٢٢۵۶

يسدنھم
A۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرددیجم يلوسرطلتخم٢٠٢٠٠

١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما
A۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردرفعج نايرپ يریماطلتخم٣١٢٠٠هتفرشیپ يریگ هزادنا٠١-٢٢٢٢٢۵٧

١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا۴ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

متسیسویب يسدنھم : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
A١ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرداضر ناجياچ يریماطلتخم٢٠٢۵٠قیقحت شور٠١-٢٢٢٢٢۵٨

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما
A۵ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردينسح رونم يدمحمطلتخم٢٠٢٠٠نيون ثحابم٠١-٢٢٢٢٢۵٩

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما
راكدوخ لرتنك ياھ هناماس٠١-٢٢٢٢٢۶٢

)متسیسویب كیناكم(
B١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردشويراد هدازرفصطلتخم٣٠٢٠٠

A۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يزاس لدم و يزاس هیبش٠١-٢٢٢٢٢۶۴
يضاير

A۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنیسح روپرقابطلتخم٢٠١۵٠
A۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 رد برخم ریغ ياھ نومزآ٠١-٢٢٢٢٢٧٩
 و يحارط(يزرواشك

)تخاس

A۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردمیھاربا يدمحاطلتخم٣٠٢٠٠
A۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

يگدولآ و قارتحا،تخوس٠١-٢٢٢٢٢٨۴
)تخاس و يحارط(

 هداز يلعاقآ يجاحطلتخم٢٠٢٠٠
نیسح

A۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 يژرنا(يژرناویب تالوصحم٠١-٢٢٢٢٢٩۶
)ريذپديدجت ياھ

 هداز يلعاقآ يجاحطلتخم٢٠٢٠٠
نیسح

A۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 رد يژرنا يزاس هنیھب٠١-٢٢٢٢٢٩٧
يزرواشك ياھ هناماس
)ريذپديدجت ياھ يژرنا(

A۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردنیسح روپرقابطلتخم٣٠٢٠٠
A۵ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 ياھدنيآرف يزاس هنیھب٠١-٢٢٢٢٣٠٨
 سپ يروانف(يياذغ عيانص
)تشادرب زا

A۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرداضر ناجياچ يریماطلتخم٣٠٢٠٠
A۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 رد يدربراك تالایس كیناكم٠١-٢٢٢٢٣١۶
يياذغ عيانص

A۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرداضر ناجياچ يریماطلتخم٣٠٢٠٠
A۴ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 و يروانف دربراك و باختنا٠١-٢٢٢٢٣٢٢
نیشام

A۴ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردمیھاربا يدمحاطلتخم٢٠٢٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١٢۵٠رانیمس٠١-٢٢٢٢٣٢٩
 ریغ و يطخ يزاس لدم٠١-٢٢٢٢٣٣٣

يطخ
A۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنیسح روپرقابطلتخم٢٠٢٠٠

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما
 ياھ روتكاف يسدنھم٠١-٢٢٢٢٣۴١

يناسنا
 هداز يلعاقآ يجاحطلتخم٢٠٢٠٠

نیسح
A۶ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 يزير همانرب و لیلحت٠١-٢٢٢٢٣۴٣
هزیناكم ياھ هناماس

B١ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سردشويراد هدازرفصطلتخم٣١٢٠٠
B١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 رد تاعالطا يروانف٠١-٢٢٢٢٣۴٨
يزرواشك

٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردرفعج نايرپ يریماطلتخم٣١٢٠٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٠٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 صاوخ هاگشيامزآ٠١-٢٢٢٢٣٩۶
يكيژولویب داوم يسدنھم

١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ع(سردمیھاربا يدمحاطلتخم١١٢٠٠



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا۵ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

متسیسویب يسدنھم : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 داوم يسدنھم صاوخ٠١-٢٢٢٢٣٩٧

يكيژولویب
A۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردمیھاربا يدمحاطلتخم٣٠٢٠٠

A۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٠٠١۵٠عماج ناحتما٠١-٢٢٢٢۴٢۴



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

٣ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

ينابغاب : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
نسح يناخيراسطلتخم٣١٨٠ينابغاب لوصا٠١-٢٢٢٣٠٠۴

دواد يرگسع
٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

نسح يناخيراسطلتخم٣١٩٠ينابغاب لوصا٠٢-٢٢٢٣٠٠۴
دواد يرگسع

٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١٣٠تشادرب زا دعب يژولويزیف٠١-٢٢٢٣٠٠٨
مظعا نایمیحر

١٣ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

دومحم يرشع ينثاطلتخم٣١١٣٠تشادرب زا دعب يژولويزیف٠٢-٢٢٢٣٠٠٨
مظعا نایمیحر

١٣ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 و لگ يریگرذب و حالصا٠١-٢٢٢٣٠١٢
يزبس

داشرف يتشدطلتخم٣١١٢٠
همیھف هداز يمئاق

٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 و لگ يریگرذب و حالصا٠٢-٢٢٢٣٠١٢
يزبس

داشرف يتشدطلتخم٣١١٣٠
همیھف هداز يمئاق

٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

روصنم يمالغطلتخم٣٠٣٠٠يھایگ يژولويزیف٠١-٢٢٢٣٠١٣
دومحم يرشع ينثا

٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

 و يریسمرگ ياھھویم٠١-٢٢٢٣٠٢٧
يریسمرگ همین

دمحا يداشراطلتخم۴١١٣٠
دومحم يرشع ينثا
 دابآردیح يدارم

دمصدیس

٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 و يریسمرگ ياھھویم٠٢-٢٢٢٣٠٢٧
يریسمرگ همین

دمحا يداشراطلتخم۴١١٢٠
دومحم يرشع ينثا
 دابآردیح يدارم

دمصدیس

٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
٢ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١٣٠٠هژورپ٠١-٢٢٢٣٠٣٢
 تازیھجت و تاسیسات٠١-٢٢٢٣٠۴٣

تالوصحم يرادھگن
A٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددمحم يرایسطلتخم٢١٧٠

١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢١١١٠٠رانیمس٠١-٢٢٢٣٠۴۴
 دشر هدننك میظنت داوم٠١-٢٢٢٣٠۴۵

يھایگ
روصنم يمالغطلتخم٣١١٠٠

نسح يناخيراس
دمحم يرایس

A٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
ت١همین١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
ت٢همین١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 دشر هدننك میظنت داوم٠٢-٢٢٢٣٠۴۵
يھایگ

روصنم يمالغطلتخم٣١١٠٠
نسح يناخيراس
دمحم يرایس

A٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

٣ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

ينابغاب : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 دشر هدننك میظنت داوم٠٣-٢٢٢٣٠۴۵

يھایگ
روصنم يمالغطلتخم٣١١٠٠

نسح يناخيراس
دمحم يرایس

A٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

A٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددمحا يداشراطلتخم٣٠١۴٠هویم ناتخرد حالصا٠١-٢٢٢٣٠۵٢
A٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

A٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددمحا يداشراطلتخم٢٠۵٠يلیمكت كشخ ياھ هویم٠١-٢٢٢٣٠۵٩
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

A٢ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردداشرف يتشدطلتخم٣٠۵٠اھيزبس حالصا٠١-٢٢٢٣٠۶۶
A٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

 هيودا-ييوراد ناھایگ حالصا٠١-٢٢٢٣٠٧٠
يا هباشون و يا

A٢ يزرواشك :ناکم٢٠:٠٠-١٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع يزيزعطلتخم٣٠٩٠
B۴ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶۶۴٠٠يدحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢٢٣٠٧۵
A١ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردنسح يناخيراسطلتخم٢٠۵٠يلیمكت ياھ هویمزير٠١-٢٢٢٣٠٧۶

١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما
 ييوراد ناھایگ دیلوت٠١-٢٢٢٣٠٧٧

يلیمكت
A٢ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرديلع يزيزعطلتخم٢٠٩٠

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما
A٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردداشرف يتشدطلتخم٢١۵٠يزبس دیلوت هژيو ياھشور٠١-٢٢٢٣٠٧٨

١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

 و جارختسا ياھ شور٠١-٢٢٢٣٠٨۴
 و يلآ داوم يریگ هزادنا
يلمع يندعم

١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرددمحم يرایسطلتخم٢٢٣٠
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠٣٠٠يدحاو٢٠ هلاسر٠١-٢٢٢٣١٠٧
 ياھ هداد لیلحت و هيزجت٠١-٢٢٢٣١٧۴

ينابغاب مولع رد يرامآ
دومحم يرشع ينثاطلتخم٢١١٠٠

دمحا يداشرا
A٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 ياھ هداد لیلحت و هيزجت٠٢-٢٢٢٣١٧۴
ينابغاب مولع رد يرامآ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٢١١٠٠
دمحا يداشرا

A٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 ياھ هداد لیلحت و هيزجت٠٣-٢٢٢٣١٧۴
ينابغاب مولع رد يرامآ

دومحم يرشع ينثاطلتخم٢١١٠٠
دمحا يداشرا

A٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 تشادرب زا سپ يژولويزیف٠١-٢٢٢٣١٧۵
يلیمكت

A٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددمحم يرایسطلتخم٢٠٩٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

داشرف يتشدطلتخم٢٠١٠٠يھایگ يژولونكتویب٠١-٢٢٢٣١٧٨
يلع يزيزع

A٢ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

روصنم يمالغطلتخم٢٠٢٠٠ دركلمع و دشر يژولويزیف٠١-٢٢٢٣١٩٨
نسح يناخيراس

A٢ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

دومحم يرشع ينثاطلتخم٢٠١۵٠يلیمكت يھایگ يمیشویب٠١-٢٢٢٣١٩٩
يلع يزيزع

B۴ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

٣ زا٣ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

ينابغاب : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 مولع رد يژولونكتویب٠١-٢٢٢٣٢٠٠

ينابغاب
دمحا يداشراطلتخم٢٠١۵٠

داشرف يتشد
A٢ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 تالوصحم رد تیفیك٠١-٢٢٢٣٢٠١
ينابغاب

A٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددمحم يرایسطلتخم٢٠١۵٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يرایبآ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیعس يدازآطلتخم٣١٢٠٠كاخ كیناكم٠١-٢٢٢۴٠٢٣

١ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیعس يدازآطلتخم٣١٢٠٠كاخ كیناكم٠٢-٢٢٢۴٠٢٣
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

اریمس ناوخاطلتخم٣١٢٠٠هایگ و كاخ و بآ هطبار٠١-٢٢٢۴٠۴١
 يشزومآ هورگ دیتاسا

١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

اریمس ناوخاطلتخم٣١٢٠٠هایگ و كاخ و بآ هطبار٠٢-٢٢٢۴٠۴١
 يشزومآ هورگ دیتاسا

١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

١٠ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردنيریش ييازریم يلعطلتخم٣٠٢٧٠لیسنارفيد تالداعم٠١-٢٢٢۴٠۶٢
٩ ك يزرواشك :ناکم٠٩:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٠٠-٠٩:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٩۵ بآ

١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرددیعس يرھوگطلتخم٣١۴٠٠يا هنايار يسيون همانرب٠١-٢٢٢۴٠۶٣
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

كباب هلاژطلتخم١٣١١٠٠كيزیف٠١-٢٢٢۴٠۶۶
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٨ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

٩۶ يرایبآ

١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددیعس يرھوگطلتخم٣١٣٠٠يياتسيا٠١-٢٢٢۴٠٧٠
A١ يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

شويراد هدازرفصطلتخم٢١١٠٠يشك هشقن و ينف مسر٠١-٢٢٢۴٠٧٢
ارھز روظنم يمالغ

١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٢ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

بآ٩۶ يدورو

شويراد هدازرفصطلتخم٢١١٠٠يشك هشقن و ينف مسر٠٢-٢٢٢۴٠٧٢
ارھز روظنم يمالغ

١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

بآ٩۶يدورو

شويراد هدازرفصطلتخم٢١١٠٠يشك هشقن و ينف مسر٠٣-٢٢٢۴٠٧٢
ارھز روظنم يمالغ

١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
٢ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

بآ٩۶يدورو

دماح يرذونطلتخم١٣١٢٠٠يرادرب هشقن٠١-٢٢٢۴٠٧٣
دیعس يدازآ

١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

دماح يرذونطلتخم١٣١٢٠٠يرادرب هشقن٠٢-٢٢٢۴٠٧٣
دیعس يدازآ

١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
۴ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

B۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرداریمس ناوخاطلتخم٣١٢٠٠يرایبآ ياھشور و ينابم٠١-٢٢٢۴٠٧٨
A١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يرایبآ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان
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علك
١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠۴۵٠يحطس ياھبآ يژولوردیھ٠١-٢٢٢۴٠٨٠

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما
رفص يفورعمطلتخم٣١٢٠٠ينیمزريز ياھ بآ٠١-٢٢٢۴٠٨١

بوقعي دیس يميرك
١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
A١ يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

رفص يفورعمطلتخم٣١٢٠٠ينیمزريز ياھ بآ٠٢-٢٢٢۴٠٨١
بوقعي دیس يميرك

١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
A١ يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

 يراجم و اھ هلول كیلوردیھ٠١-٢٢٢۴٠٨٢
 يسدنھم و مولع(هتسب
)بآ

١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیجم يردیحطلتخم٢٠۴۵٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرددیجم يردیحطلتخم٢٠۴۵٠زابور يراجم كیلوردیھ٠١-٢٢٢۴٠٨٣
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

كیلوردیھ هاگشيامزآ٠١-٢٢٢۴٠٨۴
)زابور و هتسب يراجم(
)بآ يسدنھم و مولع(

١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ع(سرددیجم يردیحطلتخم١١۴۵٠
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٠٩(ناحتما

 ياھشور و حلاصم٠١-٢٢٢۴٠٨٧
ينامتخاس

١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديداھ يراصناطلتخم٢١٢٠٠
A١ يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 ياھشور و حلاصم٠٢-٢٢٢۴٠٨٧
ينامتخاس

١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديداھ يراصناطلتخم٢١٢٠٠
١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرددیعس يرھوگطلتخم١٣١۴۵٠يبآ ياھ هزاس يحارط٠١-٢٢٢۴٠٨٨
B۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٢۴۵٠يسانشراك يصصخت هژورپ٠١-٢٢٢۴٠٩٢
 ياھ هناماس يحارط٠١-٢٢٢۴٠٩٧

 و يرایبآ(يحطس يرایبآ
)يشكھز

دیما ينمھبطلتخم٣١۴۵٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرد
٢ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

 و يرایبآ(بآ تیفیك٠١-٢٢٢۴١٠٠
)يشكھز

هللادبع ورزیت يرھاططلتخم٢١٣٠٠
 يشزومآ هورگ دیتاسا

١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردبوقعي دیس يميركطلتخم٣١٢٠٠اھ هناماس تيريدم٠١-٢٢٢۴١٠٩
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

دس يسدنھم ينابم٠١-٢٢٢۴١١٧
)يبآ ياھ هزاس(

١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیعس يرھوگطلتخم٢٠۴۵٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سرددیجم يردیحطلتخم٢٠۴۵٠يكیلوردیھ ياھ لدم٠١-٢٢٢۴١٣۵
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردهللادبع ورزیت يرھاططلتخم٢٠۴۵٠ييامیپ هاچ٠١-٢٢٢۴١٣٨
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما
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B۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردهللادبع ورزیت يرھاططلتخم٢٠٢٠٠يصصخت نابز٠١-٢٢٢۴١۴٣

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما
B۶ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سردنابرق ربجنر هداز لیلخطلتخم٣٠٣٠٠يلیمكت يسدنھم تایضاير٠١-٢٢٢۴١۴٩

B۶ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

٩۶ يشكھز يرایبآ- هزاس

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم۶٠٢۵٠يدحاو۶ همان ناياپ٠١-٢٢٢۴١٧١
يسانشاوھ ينابم٠١-٢٢٢۴٢٠٧

 )يزرواشك يسانشاوھ(
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهنارھم روپدارمادخطلتخم٣٠٢۵٠

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

١يكیتپونیس يسانشاوھ٠١-٢٢٢۴٢٠٩
 )يزرواشك يسانشاوھ(

A١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سردربكا يلع رورپ يزبسطلتخم٣١٢٠٠
B۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما

 يسانشاوھ ينیب شیپ٠١-٢٢٢۴٢٢٣
 يسانشاوھ(يزرواشك
 )يزرواشك

هنارھم روپدارمادخطلتخم٢٠٢۵٠
دیحو نايواشرو

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يسانش میلقا درخ٠١-٢٢٢۴٢٢٧
يتسيز
يژولوتامیلكوركیمویب(
)يزرواشك يسانشاوھ((

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردهنارھم روپدارمادخطلتخم٣٠٢۵٠
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 يسانشاوھ(يناھج میلقا٠١-٢٢٢۴٢٣٩
)يزرواشك

B۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردربكا يلع رورپ يزبسطلتخم٣٠٢٠٠
A١ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

 كیتساكوتسا ياھشور٠١-٢٢٢۴٢۴۵
يژولوردیھرد

A١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرددماح يرذونطلتخم٢٠٢۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیمح هنایبا عرازطلتخم٢٠٢۵٠يبآ زاین و قرعت و ریخبت٠١-٢٢٢۴٢٧١
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

B۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سرداریمس ناوخاطلتخم٢٠٢٠٠يحطس يرایبآ كیلوردیھ٠١-٢٢٢۴٢٧٩
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠٢۵٠يدحاو٢٠ هلاسر٠١-٢٢٢۴٢٨۵
 يتابساحم كیلوردیھ٠١-٢٢٢۴٢٨۶

يبآ ياھ هزاس
A۶ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیجم يردیحطلتخم٣٠٢٠٠

B۵ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

A١ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردربكا يلع رورپ يزبسطلتخم٣٠٢۵٠يكيزیف يسانشاوھ٠١-٢٢٢۴٣٠٩
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 دنچ يرامآ ياھ هيزجت٠١-٢٢٢۴٣١۴
هریغتم

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردهنارھم روپدارمادخطلتخم٢١٢۵٠
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٠٠٢۵٠عماج ناحتما٠١-٢٢٢۴٣٣٩
 زاب ور يراجم كیلوردیھ٠١-٢٢٢۴٣۴٠

يلیمكت
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرددیجم يردیحطلتخم٢٠٢٠٠

١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما
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 يبآ ياھ هزاس يحارط٠١-٢٢٢۴٣۴١

يلیمكت
B۵ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیعس يرھوگطلتخم٢٠٢٠٠

١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرددیجم يردیحطلتخم١٣٠٢٠٠ كیمانيدوردیھ٠١-٢٢٢۴٣۴۴

A١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 و بآ ياھ هدنيالآ شيالاپ٠١-٢٢٢۴٣۴۶
كاخ

A١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرددیما ينمھبطلتخم٢٠٢۵٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 بآ عبانم يسدنھم٠١-٢٢٢۴٣۴٨
يلیمكت

۴ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردرفص يفورعمطلتخم٣٠٢۵٠
A١ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

A٢ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهللادبع ورزیت يرھاططلتخم٣٠٢٠٠يلیمكت ينیمزريز ياھ بآ٠١-٢٢٢۴٣۴٩
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

A١ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرددماح يرذونطلتخم٣٠٢۵٠بآ عبانم رد يزاس هنیھب٠١-٢٢٢۴٣۵١
A١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

B۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیما ينمھبطلتخم٣٠٢٠٠هتفرشیپ كاخ كيزیف٠١-٢٢٢۴٣۵٢
B۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

B۵ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرداریمس ناوخاطلتخم٢٠٢٠٠يحطس يرایبآ٠١-٢٢٢۴٣۵٣
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددیمح هنایبا عرازطلتخم٢٠٢٠٠يناراب يرایبآ٠١-٢٢٢۴٣۵۴
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

 رد كیتسكوتسا ياھشور٠١-٢٢٢۴٣۵٧
بآ عبانم

A١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددماح يرذونطلتخم٣٠٢٠٠
B۵ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

A١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرددیعس يرھوگطلتخم٣٠٢٠٠اھ هزاس يلیمكت لیلحت٠١-٢٢٢۴٣۶١
A١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرددیمح هنایبا عرازطلتخم٢٠٢٠٠يلیمكت يشكھز٠١-٢٢٢۴٣۶۴
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

 يللملا نیب و يلم نیناوق٠١-٢٢٢۴٣۶٩
 بآ

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم٢٠:٠٠-١٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردرفص يفورعمطلتخم٢٠٢۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

 عبانم ياھ هناماس لیلحت٠١-٢٢٢۴٣٧٠
١ بآ

B۵ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سردرفص يفورعمطلتخم٢٠٢٠٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سردهللادبع ورزیت يرھاططلتخم٢٠٢۵٠ينیمزريز ياھ بآ يگدولآ٠١-٢٢٢۴٣٧١
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

A١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردرفص يفورعمطلتخم٢٠٢۵٠ينیمزريز ياھبآ شيالاپ٠١-٢٢٢۴٣٧٢
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

۵ زا۵ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يرایبآ : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 رد يتابساحم ياھشور٠١-٢٢٢۴٣٧۵

بآ يسدنھم
 يدابآ زوریف يمدقطلتخم٣١٢۵٠

يلع
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يطیحم تسيز يبايزرا٠١-٢٢٢۴٣٨٠
 و يرایبآ ياھ هژورپ
يشكھز

B۵ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرددیما ينمھبطلتخم٢٠٢٠٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 يزرواشك يسانشاوھ٠١-٢٢٢۴٣٨۴
صاخ تالوصحم

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرددیحو نايواشروطلتخم٢٠٢۵٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

 بآ هیفصت يسدنھم لوصا٠١-٢٢٢۴٣٩٠
بالضاف و

١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سرددیمح هنایبا عرازطلتخم٣٠۴٠٠
١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٨(ناحتما

رفص يفورعمطلتخم٢١٢۵٠ ناريا بآ لئاسم٠١-٢٢٢۴٣٩١
 يشزومآ هورگ دیتاسا

A١ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
٧ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٣٠(ناحتما

٣ يرتكد يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهللادبع ورزیت يرھاططلتخم٣٠٢۵٠بآ عبانم تیفیك تيريدم٠١-٢٢٢۴٣٩٢
A١ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

٢ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك يژولونكتویب : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
١٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردلبنس يرظانطلتخم٣٠٣٠٠يمومع يمیشویب٠١-٢٢٢۵٠٠١

١٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

B١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع وجلدطلتخم٢٠٣٨٠يتامدقم يلوكلم كیتنژ٠١-٢٢٢۵٠٠٧
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٨(ناحتما

 هاگتسد اب راك شور و لوصا٠١-٢٢٢۵٠١٠
اھ

B١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سردرغصا لصا يئازریمطلتخم٣١٢۵٠
١٣ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ع(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

يلع وجلدطلتخم٣١١٢٠يھایگ تفاب تشاك لوصا٠١-٢٢٢۵٠١١
 يشزومآ هورگ دیتاسا

B١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٣ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

يلع وجلدطلتخم٣١١١٠يھایگ تفاب تشاك لوصا٠٢-٢٢٢۵٠١١
 يشزومآ هورگ دیتاسا

B١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرد
١٣ ك يزرواشك :ناکم١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢١(ناحتما

B١ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردتيادھ يرقابطلتخم٣٠٢۵٠يلوكلم تاتابن حالصا٠١-٢٢٢۵٠٢۶
B١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

 ناھایگ يژولونكتویب٠١-٢٢٢۵٠٢٨
ينابغاب

B١ يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سردورسخ يریپطلتخم٢٠٣٨٠
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

١٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردلبنس يرظانطلتخم٢٠٢۵٠يمیشویب٠١-٢٢٢۵٠٢٩
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١۶(ناحتما

B١ يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سرديلع وجلدطلتخم٢٠٢۵٠يتامدقم يلوكلوم كیتنژ٠١-٢٢٢۵٠٣١
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما

 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم١١٢۵٠رانیمس٠١-٢٢٢۵٠٣۶
 تعارزرد يژولونكتویبدربراك٠١-٢٢٢۵٠۴۴

تاتابن حالصاو
B١ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردتيادھ يرقابطلتخم٣١٢۵٠

١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٩(ناحتما
B١ يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سردرغصا لصا يئازریمطلتخم٢٠٢۵٠اھبوركیم كیتنژ٠١-٢٢٢۵٠۵٠

١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٢٠٢٠١٠٠يدحاو٢٠ هلاسر٠١-٢٢٢۵٠٧٧
 يشزومآ هورگ دیتاساطلتخم٠٠١٠٠عماج ناحتما٠١-٢٢٢۵٠٨٠
 تفاب و لولس تشك٠١-٢٢٢۵٠٨٣

يھایگ
يلع وجلدطلتخم٣١١٠٠

ورسخ يریپ
B١ يزرواشك :ناکم ت١همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
B١ يزرواشك :ناکم ت٢همین١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
ت١همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما

 تفاب و لولس تشك٠٢-٢٢٢۵٠٨٣
يھایگ

يلع وجلدطلتخم٣١١٠٠
ورسخ يریپ

B١ يزرواشك :ناکم ت١همین١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
B١ يزرواشك :ناکم ت٢همین١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
ت١همین١۴:٠٠-١٢:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
ت٢همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۵(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

٢ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

يزرواشك يژولونكتویب : سرد يشزومآ هورگيزرواشك : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
رغصا لصا يئازریمطلتخم٢٠٢۵٠قیقحت شور٠١-٢٢٢۵٠٨۴

تيادھ يرقاب
B١ يزرواشك :ناکم ت١همین١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
B١ يزرواشك :ناکم ت٢همین١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

B١ يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردرغصا لصا يئازریمطلتخم٢١٢۵٠كیتامروفناویب٠١-٢٢٢۵٠٨۵
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٣(ناحتما

تيادھ يرقابطلتخم٢٠١٠٠هتفرشیپ يلوكلوم كیتنژ٠١-٢٢٢۵٠٩٣
رغصا لصا يئازریم

B١ يزرواشك :ناکم ت١همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
B١ يزرواشك :ناکم ت٢همین١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

١٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سردرغصا لصا يئازریمطلتخم٢١١٠٠هتفرشیپ كیتامروفناویب٠١-٢٢٢۵٠٩۴
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۶(ناحتما

١٣ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديلع وجلدطلتخم٢٠١٠٠يلوكلوم لماكت٠١-٢٢٢۵٠٩۵
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

١٣ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردلبنس يرظانطلتخم٢٠١٠٠هتفرشیپ يھایگ يمیشویب٠١-٢٢٢۵٠٩۶
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

 و يلولس يژولویب٠١-٢٢٢۵١٠٢
يلوكلوم

١٣ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ت(سردلبنس يرظانطلتخم٣٠٢۵٠
١٣ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٧(ناحتما



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

٢ زا١ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

٩٩٩ يا هدكشناد نیب : سرد يشزومآ هورگيمومع : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
١٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سردنامرھق يریشطلتخم٣٠۴٠٠يسراف نابز٧١-٩٠٣٣٠٠٧

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۶ت٩۶آ

٨ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سردلیعامسا قفشطلتخم٣٠۴٠٠يسراف نابز٧٢-٩٠٣٣٠٠٧
٨ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۶ع٩۶م

٨ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهسیفن يبارضربجنرطلتخم٣٠١٠٠يسیلگنا نابز٧١-٩٠٣٣٠٠٨
٨ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۵ز٩۵خ

١١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهسیفن يبارضربجنرطلتخم٣٠١٠٠يسیلگنا نابز٧٢-٩٠٣٣٠٠٨
١٠ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۶ز٩۶ب

١٢ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش ود :)ت(سردهلحار رف يدزياطلتخم٣٠١٠٠يسیلگنا نابز٧۴-٩٠٣٣٠٠٨
١٢ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۶ع

١١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ت(سردداوجدیس نایلضافنز٢٠٣۵٠تیعمج و هداوناخ شناد٧١-٩٠٣٣٠١۴
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٩٣گ٩۵م٩۵آ٩٣خ

١١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ت(سرد يشزومآ هورگ دیتاسادرم٢٠٣۵٠تیعمج و هداوناخ شناد٧٢-٩٠٣٣٠١۴
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٩٣گ٩۵م٩۵آ٩٣خ

١ نــمچ نیمز :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسادرم١١٢٠٠يندب تیبرت١١-٩٠٣٣٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

يزرواشك

)رنھ( باجح نلاس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسادرم١١٢٠٠يندب تیبرت١٣-٩٠٣٣٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

يزرواشك

١ نــمچ نیمز :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسادرم١١٢٠٠يندب تیبرت١۵-٩٠٣٣٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

يزرواشك

)رنھ( يتخت نلاس :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسادرم١١٢٠٠يندب تیبرت١٧-٩٠٣٣٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

يزرواشك

)رنھ( ادھش نلاس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسانز١١٢٠٠يندب تیبرت١٨-٩٠٣٣٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

يزرواشك

)رنھ( ادھش نلاس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسانز١١٢٠٠يندب تیبرت٢٠-٩٠٣٣٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

يزرواشك

)رنھ( ادھش نلاس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسانز١١٢٠٠يندب تیبرت٢٢-٩٠٣٣٠١۵
١٠:٠٠-٠٨:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١١(ناحتما

يزرواشك

١ نــمچ نیمز :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش كي :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسادرم١١١١٨٠ شزرو١١-٩٠٣٣٠١۶
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٢(ناحتما

يزرواشك

يژولويزیف زآ :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسادرم١١١١٨٠ شزرو١٣-٩٠٣٣٠١۶
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٢(ناحتما

يزرواشك

)يلصا( رنھ شزرو نلاس :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسانز١١١١٨٠ شزرو١۶-٩٠٣٣٠١۶
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٢(ناحتما

يزرواسك

)رنھ( سینت نلاس :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش ود :)ع(سرد يشزومآ هورگ دیتاسانز١١١١٨٠ شزرو١٨-٩٠٣٣٠١۶
١٢:٠٠-١٠:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٢(ناحتما

يزرواشك



انیس يلعوب هاگشناد

 ذخا طيارش و٣٩۶-١ مرت رد هدش هئارا سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
نآ

١٣٩۶/٠۶/٠٢ :نامز - ١٩:١٨

٢ زا٢ : هحفص١٠٢ :شرازگ هرامش

٩٩٩ يا هدكشناد نیب : سرد يشزومآ هورگيمومع : سرد هدكشناد

 و هرامش
سرد مانسرد هورگ

 رظ
تیف

تبث
 مان

تاحیضوتناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسنجهدش

دحاو

علك
 و ادبم(١ يمالسا هشيدنا٧١-٩٠٣٣٠١٧

)داعم
١١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديدھم روپ يمطافنز٢٠١٠٠

١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما
٩۶گ٩۶آ٩۶خ٩۵ونكتویب

 و ادبم(١ يمالسا هشيدنا٧٢-٩٠٣٣٠١٧
)داعم

١١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش هس :)ت(سرديدھم روپ يمطافدرم٢٠١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٩۶گ٩۶آ٩۶خ٩۵ونكتویب

 و ادبم(١ يمالسا هشيدنا٧٣-٩٠٣٣٠١٧
)داعم

١١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرديضترم يعرازنز٢٠١٠٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٩۶ز٩۵ز٩۶م٩۶ع

 و ادبم(١ يمالسا هشيدنا٧۴-٩٠٣٣٠١٧
)داعم

١١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرديلعنیسح ينامكرتدرم٢٠١۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٩۶ز٩۵ز٩۶م٩۶ع

 توبن( ٢ يمالسا هشيدنا٧١-٩٠٣٣٠١٨
)تماما و

١١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سردهھلا حالفنز٢٠٣۵٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

٩۵ع٩۴ب٩۴آ

 توبن( ٢ يمالسا هشيدنا٧٢-٩٠٣٣٠١٨
)تماما و

١١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرديضترم يعرازدرم٢٠٣۵٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

٩۵گ٩۵ع٩۵ت٩۴آ٩٣ز

 توبن( ٢ يمالسا هشيدنا٧٣-٩٠٣٣٠١٨
)تماما و

١١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش كي :)ت(سردهھلا حالفنز٢٠٣۵٠
١٠:٣٠-٠٨:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

٩۴ب٩٣ز٩۵ت٩۵گ

 و ينابم (يمالسا قالخا٧١-٩٠٣٣٠٢٢
)میھافم

١١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش هس :)ت(سردداوجدمحم يماكدنز٢٠٣۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۴ع٩٣ آ

 و ينابم (يمالسا قالخا٧٢-٩٠٣٣٠٢٢
)میھافم

١١ ك يزرواشك :ناکم١٠:٠٠-٠٨:٠٠ هبنش هس :)ت(سردداوجدمحم يماكددرم٢٠٣۵٠
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۴ع٩٣ آ

١١ ك يزرواشك :ناکم١٢:٠٠-١٠:٠٠ هبنش ود :)ت(سردداوجدمحم يتارھنز٢٠٣۵٠ناريا يمالسا بالقنا٧١-٩٠٣٣٠٢۵
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۴گ٩٣ت٩۴خ٩۴ونكتویب

 دمحمدیس يزاجحدرم٢٠٣۵٠ناريا يمالسا بالقنا٧٢-٩٠٣٣٠٢۵
مظاك

١٢ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش راھچ :)ت(سرد
١۶:٠٠-١۴:٠٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫١٧(ناحتما

٩۴گ٩٣ت٩۴خ٩۴ونكتویب

١١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع ينارفغنز٢٠٣۵٠مالسا ردص يلیلحت خيرات٧١-٩٠٣٣٠٢٩
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٩۶ب٩٣م٩٣ت

١١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش كي :)ت(سرديلع ينارفغدرم٢٠٣۵٠مالسا ردص يلیلحت خيرات٧٢-٩٠٣٣٠٢٩
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢۴(ناحتما

٩۶ب٩٣م٩٣ت

١١ ك يزرواشك :ناکم١۶:٠٠-١۴:٠٠ هبنش :)ت(سرديلعدمحم يدزيانز٢٠٣۵٠نآرق يعوضوم ریسفت٧١-٩٠٣٣٠٣١
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

٩۵ب٩٣گ٩۵خ

١١ ك يزرواشك :ناکم١٨:٠٠-١۶:٠٠ هبنش :)ت(سردنسح روپ يداجسدرم٢٠٣۵٠نآرق يعوضوم ریسفت٧٢-٩٠٣٣٠٣١
١٢:٣٠-١٠:٣٠ : تعاس )١٣٩۶٫١٠٫٢٠(ناحتما

٩۵ب٩٣گ٩۵خ


