
۶۵۲ : همانربقرب يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتردق هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيكيرتكلا ياهنيشام و تردق كينورتكلا-قرب يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود
نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۳۱۱۱۱۸-۰۱

۳(يكيرتكلا ياهنيشام عماج يروئت
)ت(سرد )دحاو

 :ناحتما يدابآ يم يردان ناميپ :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۳۱۱۱۵۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(نردم لرتنك لوصا

 يوسوم نيدباعلا نيزديس :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما

۰۸:۳۰

۱۳۱۱۰۴۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ تردق كينورتكلا

 يدنجريب عيطم ربكا يلع :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما

۰۸:۳۰
 هبنش كي

۱۳۱۱۱۱۸-۰۱
۳(يكيرتكلا ياهنيشام عماج يروئت

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يدابآ يم يردان ناميپ :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۳۱۱۱۵۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(نردم لرتنك لوصا

 يوسوم نيدباعلا نيزديس :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما

۰۸:۳۰

۱۳۱۱۰۴۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ تردق كينورتكلا

 يدنجريب عيطم ربكا يلع :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما

۰۸:۳۰
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۵۳ : همانربقرب يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتردق هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتتردق ياه متسيس-قرب يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۳۱۱۱۱۸-۰۱

۳(يكيرتكلا ياهنيشام عماج يروئت
)ت(سرد )دحاو

 :ناحتما يدابآ يم يردان ناميپ :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۳۱۱۱۳۰-۰۱
۳(تردق ياهمتسيسزا يرادرب هرهب

)ت(سرد )دحاو
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما هنگنز يلع :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۳۱۱۰۵۶-۰۱
 )دحاو ۳(۱ تردق ياهمتسيس كيمانيد

)ت(سرد
 :ناحتما يئالبرك ديرف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
 هبنش كي

۱۳۱۱۱۱۸-۰۱
۳(يكيرتكلا ياهنيشام عماج يروئت

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يدابآ يم يردان ناميپ :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۳۱۱۱۳۰-۰۱
۳(تردق ياهمتسيسزا يرادرب هرهب

)ت(سرد )دحاو
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما هنگنز يلع :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۳۱۱۰۵۶-۰۱
 )دحاو ۳(۱ تردق ياهمتسيس كيمانيد

)ت(سرد
 :ناحتما يئالبرك ديرف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۴۶ : همانربقرب يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجكينورتكلا هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتكينورتكلا ونان و وركيم ياه هرازفا-قرب يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

۱۸:۰۰
۱۹:۰۰

 هبنش
۱۳۱۲۱۵۳-۰۱

سرد )دحاو ۳(يموتناوك كينورتكلا
)ت(

 :ناحتما يناقلزمريما انيم :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۰۸:۳۰

۱۳۱۲۰۵۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يرون كينورتكلا

 :ناحتما يئايلع ديعس :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۰۸:۳۰

۱۳۱۲۱۴۸-۰۲
 ياه هرازفا تخاس يروانف و يروئت

)ت(سرد )دحاو ۳(اناسر مين
 :ناحتما يروفيص دومحم :داتسا

-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۰۸:۳۰

 هبنش كي
۱۳۱۲۱۵۳-۰۱

سرد )دحاو ۳(يموتناوك كينورتكلا
)ت(

 :ناحتما يناقلزمريما انيم :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۰۸:۳۰

۱۳۱۲۰۵۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يرون كينورتكلا

 :ناحتما يئايلع ديعس :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۰۸:۳۰

۱۳۱۲۱۴۸-۰۲
 ياه هرازفا تخاس يروانف و يروئت

)ت(سرد )دحاو ۳(اناسر مين
 :ناحتما يروفيص دومحم :داتسا

-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۰۸:۳۰

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۴۵ : همانربقرب يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجكينورتكلا هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتكينورتكلا عمتجم ياهرادم - قرب يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

۱۸:۰۰
۱۹:۰۰

 هبنش
۱۳۱۲۱۰۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(ريوصت شزادرپ
 يدابآدنفسا سمش دمحم :داتسا

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۳۱۲۱۴۷-۰۱
CMOS)۳ يطخ عمتجم ياهرادم

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يريما زيورپ :داتسا

-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰۸:۳۰

۱۳۱۲۱۴۸-۰۲
 ياه هرازفا تخاس يروانف و يروئت

)ت(سرد )دحاو ۳(اناسر مين
 :ناحتما يروفيص دومحم :داتسا

-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۰۸:۳۰

 هبنش كي
۱۳۱۲۱۰۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(ريوصت شزادرپ
 يدابآدنفسا سمش دمحم :داتسا

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۳۱۲۱۴۷-۰۱
CMOS)۳ يطخ عمتجم ياهرادم

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يريما زيورپ :داتسا

-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰۸:۳۰

۱۳۱۲۱۴۸-۰۲
 ياه هرازفا تخاس يروانف و يروئت

)ت(سرد )دحاو ۳(اناسر مين
 :ناحتما يروفيص دومحم :داتسا

-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۰۸:۳۰

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۴۸ : همانربقرب يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتارباخم هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتمتسيس تارباخم-قرب يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۳۱۳۰۱۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(لاتيجيد تارباخم
 :ناحتما مدقم يناوريش رايرهش :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
 هبنش كي

۱۳۱۳۰۱۷-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۳(يفداصت ياهدنيآرف
 :ناحتما مدقم يناوريش رايرهش :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۳۱۳۰۲۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(لاناك يراذگ دك

 :ناحتما يرقاب روصن :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

 هبنش ود
۱۳۱۳۰۱۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(لاتيجيد تارباخم
 :ناحتما مدقم يناوريش رايرهش :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۳۱۳۰۱۷-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۳(يفداصت ياهدنيآرف
 :ناحتما مدقم يناوريش رايرهش :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۳۱۳۰۲۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(لاناك يراذگ دك

 :ناحتما يرقاب روصن :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

 هبنش هس
۱۳۱۳۰۳۸-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(يا هراوهام تارباخم
 :ناحتما يمشاه دمحمديس :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
هبنش راهچ

۱۳۱۳۰۳۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يا هراوهام تارباخم

 :ناحتما يمشاه دمحمديس :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵



۶۴۷ : همانربقرب يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتارباخم هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتجوم و ناديم تارباخم-قرب يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۳۱۳۰۳۱-۰۱

 )دحاو ۳(هتفرشيپ يسدنهم تايضاير
)ت(سرد

 :ناحتما يليخارق نارگ همطاف :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

۱۳۱۳۰۰۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(۲ نتنآ

 :ناحتما يمشاه دمحمديس :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

 هبنش كي
۱۳۱۳۰۳۱-۰۱

 )دحاو ۳(هتفرشيپ يسدنهم تايضاير
)ت(سرد

 :ناحتما يليخارق نارگ همطاف :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

۱۳۱۳۰۰۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(۲ نتنآ

 :ناحتما يمشاه دمحمديس :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

 هبنش ود

 هبنش هس
۱۳۱۳۰۳۸-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(يا هراوهام تارباخم
 :ناحتما يمشاه دمحمديس :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
هبنش راهچ

۱۳۱۳۰۳۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يا هراوهام تارباخم

 :ناحتما يمشاه دمحمديس :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵



۶۵۱ : همانربقرب يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجلرتنك هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتلرتنك - قرب يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش

 هبنش كي
۱۳۱۳۰۳۱-۰۲

 )دحاو ۳(هتفرشيپ يسدنهم تايضاير
)ت(سرد

 :ناحتما قثاو نرتسن :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۳۱۴۰۰۹-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(اه متسيس يياسانش

 :ناحتما شخب يوترپ لارام :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۳۱۴۰۰۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يتعنص نويساموتا
 :ناحتما يدركهد نايدهم امين :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

 هبنش ود
۱۳۱۳۰۳۱-۰۲

 )دحاو ۳(هتفرشيپ يسدنهم تايضاير
)ت(سرد

 :ناحتما قثاو نرتسن :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۳۱۴۰۰۹-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(اه متسيس يياسانش

 :ناحتما شخب يوترپ لارام :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۳۱۴۰۰۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يتعنص نويساموتا
 :ناحتما يدركهد نايدهم امين :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

 هبنش هس

هبنش راهچ


