
۸۳۵ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيسرد يزير همانرب : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتهنازور : 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

۰۹:۱۹ - 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

۱۹:۰۰
۲۰:۰۰

 هبنش
۱۵۱۱۲۱۹-۰۲

 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد قيقحن ياه شور
)ت(سرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما هراصع اضريلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۵۸-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(تيبرت و ميلعت هفسلف

 :ناحتما هعمج ماما اضر دمحم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

 هبنش كي
۱۵۱۱۲۲۸-۰۲

 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد يصصخت نوتم
)ت(سرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما هراصع اضريلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۱۷-۰۲
سرد )دحاو ۲(يسرد همانرب ينابم و لوصا

)ت(
 :ناحتما هعمج ماما اضر دمحم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۵۱۱۲۰۶-۰۲
 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد يقيبطت تاعلاطم

)ت(سرد
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما هراصع اضريلع :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۱۸-۰۲
 همانرب رب ديكات اب يشزومآ يراذگتسايس

)ت(سرد )دحاو ۲(يسرد
 :ناحتما يدنولاخ همطاف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۳۶ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيسرد يزير همانرب : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتمود تبون : 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

۰۹:۱۹ - 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

۱۹:۰۰
۲۰:۰۰

 هبنش
۱۵۱۱۲۱۹-۰۲

 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد قيقحن ياه شور
)ت(سرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما هراصع اضريلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۵۸-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(تيبرت و ميلعت هفسلف

 :ناحتما هعمج ماما اضر دمحم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

 هبنش كي
۱۵۱۱۲۲۸-۰۲

 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد يصصخت نوتم
)ت(سرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما هراصع اضريلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۱۷-۰۲
سرد )دحاو ۲(يسرد همانرب ينابم و لوصا

)ت(
 :ناحتما هعمج ماما اضر دمحم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۵۱۱۲۰۶-۰۲
 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد يقيبطت تاعلاطم

)ت(سرد
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما هراصع اضريلع :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۱۸-۰۲
 همانرب رب ديكات اب يشزومآ يراذگتسايس

)ت(سرد )دحاو ۲(يسرد
 :ناحتما يدنولاخ همطاف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۳۷ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيسرد يزير همانرب : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتيتلود يزاجم : 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

۰۹:۱۹ - 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

۱۹:۰۰
۲۰:۰۰

 هبنش

 هبنش كي

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ
۱۵۱۱۲۰۶-۰۱

 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد يقيبطت تاعلاطم
)ت(سرد

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما هراصع اضريلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۲۸-۰۱
 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد يصصخت نوتم

)ت(سرد
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما هراصع اضريلع :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۱۹-۰۱
 )دحاو ۲(يسرد همانرب رد قيقحن ياه شور

)ت(سرد
 :ناحتما يدمحا يلعمالغ :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
 هبنش جنپ

۱۵۱۱۲۱۸-۰۱
 همانرب رب ديكات اب يشزومآ يراذگتسايس

)ت(سرد )دحاو ۲(يسرد
 :ناحتما يدنولاخ همطاف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۵۱۱۲۱۷-۰۱
سرد )دحاو ۲(يسرد همانرب ينابم و لوصا

)ت(
 :ناحتما هعمج ماما اضر دمحم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۵۱۱۲۵۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(تيبرت و ميلعت هفسلف

 :ناحتما هعمج ماما اضر دمحم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲



۶۶۹ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيتيبرت يسانشناور : 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

۰۹:۱۹ - 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

۱۹:۰۰
۲۰:۰۰

 هبنش

 هبنش كي
۱۵۱۱۲۴۷-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(هتفرشيپ يطابنتسا رامآ
 :ناحتما روپ قدص حلاص مارهب :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۵۱۱۲۴۳-۰۱
(اه هيرظن و لوصا ،ينابم : يتيبرت يسانشناور

)ت(سرد )دحاو ۲
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يديمح هديرف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۱۵۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(دشر يسانشناور

۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما يرصن قداص :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش ود
۱۵۱۱۱۵۸-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يناربج يفيصوت رامآ
 :ناحتما روپ قدص حلاص مارهب :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۵۱۱۱۰۹-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يناربج يصصخت نابز

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يديمح هديرف :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۴۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يلوحت ياه هيرظن دربراك
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما يرصن قداص :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس
 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۶۷ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتهسردم هرواشم - هرواشم : 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

۰۹:۱۹ - 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
۱۵۱۱۱۸۱-۰۱

 و يليصحت هرواشمو ييامنهار ه ياهشورو لوصا
)ع(سرد )دحاو ۳(يلغش

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما هرارج ديشمج :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۱۷۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(مالسارد تروشمو تياده
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يديمح هديرف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۱۵۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يفيصوت رامآ

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يرصن قداص :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۰۰۶-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲()۲( يصصخت نابز

۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما هرارج ديشمج :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش كي
۱۵۱۱۱۸۷-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يناور يسانش بيسآ
 :ناحتما روپ يبسامهط فجن :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

۱۵۱۱۱۱۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هتفرشيپ يطابنتسا رامآ
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما يرصن قداص :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۱۸۱-۰۱
 و يليصحت هرواشمو ييامنهار ه ياهشورو لوصا

)ت(سرد )دحاو ۳(يلغش
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما هرارج ديشمج :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۷۱ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيشزومآ تيريدم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتهنازور : 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

۰۹:۱۹ - 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
۱۵۱۱۳۴۶-۰۲

)ت(سرد )دحاو ۲(يمومع تيريدم
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يقداص بنيز :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۴۵-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(يريگ هزادنا و شجنس

۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما يدامع لوسرديس :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۳۵۸-۰۲
)ع(سرد )دحاو ۲(رازفا مرن دربراك و يطابنتسا رامآ
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما روپ قدص حلاص مارهب :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۸۷-۰۲
 )دحاو ۲(يشزومآ ياه نامزاس رد ينامزاس راتفر

)ت(سرد
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يدنولاخ همطاف :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
 هبنش ود

۱۵۱۱۲۷۶-۰۲
 )دحاو ۲(يتيبرت ياه هيرظن و يفسلف ياه بتكم

)ت(سرد
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يناروت رديح :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۴۴-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(يتيبرت يسانشناور

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يديمح هديرف :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۵۳-۰۲
 )دحاو ۲(يشزومآ ياه نامزاس رد رييغت تيريدم

)ت(سرد
 :ناحتما ينب كيلو يريصن تاداسلارخف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۱۵۱۱۳۵۸-۰۲
 دربراك و يطابنتسا رامآ
سرد )دحاو ۲(رازفا مرن

)ت(
 قدص حلاص مارهب :داتسا
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما روپ

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس
 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۳۴ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيشزومآ تيريدم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتمود تبون : 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

۰۹:۱۹ - 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
۱۵۱۱۳۴۶-۰۲

)ت(سرد )دحاو ۲(يمومع تيريدم
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يقداص بنيز :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۴۵-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(يريگ هزادنا و شجنس

۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما يدامع لوسرديس :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۳۵۸-۰۲
)ع(سرد )دحاو ۲(رازفا مرن دربراك و يطابنتسا رامآ
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما روپ قدص حلاص مارهب :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۲۸۷-۰۲
 )دحاو ۲(يشزومآ ياه نامزاس رد ينامزاس راتفر

)ت(سرد
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يدنولاخ همطاف :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
 هبنش ود

۱۵۱۱۲۷۶-۰۲
 )دحاو ۲(يتيبرت ياه هيرظن و يفسلف ياه بتكم

)ت(سرد
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يناروت رديح :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۴۴-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(يتيبرت يسانشناور

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يديمح هديرف :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۵۳-۰۲
 )دحاو ۲(يشزومآ ياه نامزاس رد رييغت تيريدم

)ت(سرد
 :ناحتما ينب كيلو يريصن تاداسلارخف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۱۵۱۱۳۵۸-۰۲
 دربراك و يطابنتسا رامآ
سرد )دحاو ۲(رازفا مرن

)ت(
 قدص حلاص مارهب :داتسا
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما روپ

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس
 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۸۹ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيشزومآ تيريدم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتيتلود يزاجم : 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

۰۹:۱۹ - 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

۱۹:۰۰
۲۰:۰۰

 هبنش

 هبنش كي
۱۵۱۱۳۴۴-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يتيبرت يسانشناور
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يديمح هديرف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ
۱۵۱۱۳۴۵-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يريگ هزادنا و شجنس
 :ناحتما يدامع لوسرديس :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۵۱۱۳۴۶-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يمومع تيريدم
 ينب كيلو يريصن تاداسلارخف :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما

۰۸:۳۰
 هبنش جنپ

۱۵۱۱۳۵۸-۰۱
 )دحاو ۲(رازفا مرن دربراك و يطابنتسا رامآ

)ع(سرد
 :ناحتما روپ قدص حلاص مارهب :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۵۱۱۲۸۷-۰۱
۲(يشزومآ ياه نامزاس رد ينامزاس راتفر

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يدنولاخ همطاف :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۵۱۱۳۵۳-۰۱
۲(يشزومآ ياه نامزاس رد رييغت تيريدم

)ت(سرد )دحاو
 ينب كيلو يريصن تاداسلارخف :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما

۰۸:۳۰

۱۵۱۱۲۷۶-۰۱
۲(يتيبرت ياه هيرظن و يفسلف ياه بتكم

)ت(سرد )دحاو
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يناروت رديح :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۱۳۵۸-۰۱
 و يطابنتسا رامآ
۲(رازفا مرن دربراك
)ت(سرد )دحاو
 حلاص مارهب :داتسا

 :ناحتما روپ قدص
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰



۶۹۰ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيتيبرت مولع هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتاهناتسرنه هژيو يهاگشزومآ تيريدم : 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

۰۹:۱۹ - 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

۱۹:۰۰
۲۰:۰۰

 هبنش

 هبنش كي
۱۵۱۱۳۱۸-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(شرورپ و شزومآ داصتقا
 ينب كيلو يريصن تاداسلارخف :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ :ناحتما

۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۴۱-۰۳
يشزومآ ياه ماظن رد لوحت و رييغت تيريدم

)ت(سرد )دحاو ۲(
 ينب كيلو يريصن تاداسلارخف :داتسا
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما

۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۲۳-۰۱
۲(اه ناتسرنه رد يشزومآ يزير همانرب

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما مهداديون يدهم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

 هبنش ود
۱۵۱۱۳۱۷-۰۱

۲(يشزومآ ياه ماظن رد تيريدم و نامزاس
)ت(سرد )دحاو

 :ناحتما يدنولاخ همطاف :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۵۱۱۳۲۰-۰۱
 رد اهرازفا مرن دربراك
 اب ييانشآ و تيريدم
 يدربراك ياهرازفا مرن

 )دحاو ۲(سرادم رد
)ت(سرد

 يدمحا نشور :داتسا
 :ناحتما

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۱۳۲۰-۰۱
 مرن اب ييانشآ و تيريدم رد اهرازفا مرن دربراك
سرد )دحاو ۲(سرادم رد يدربراك ياهرازفا

)ع(
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يدمحا نشور :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۱۲ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيسراف تايبدا هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيسراف تايبدا و نابز : 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

۰۹:۱۹ - 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
۱۵۱۲۰۵۹-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يبرع رثن و مظن نوتم
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يليعامسا ابيز :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۲۰۶۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يبدا نتم رد ينابز تاعلاطم
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما تايب اضر :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۲۰۶۳-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يصصخت نابز

۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما روپ بايسارفا ربكا يلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش كي
۱۵۱۲۰۵۳-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(همانهاش -۱ مظن نوتم
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما قلطم ينمهب هلادي :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۲۰۷۰-۰۱
۲(يسراف بدا رد نآ ريثات و يمالسادياقعوارآريس

)ت(سرد )دحاو
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما روپ بايسارفا ربكا يلع :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۷۴ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيسيلگنا نابز هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيسيلگنا نابز شزومآ : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتيتلود يزاجم : 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

۰۹:۱۹ - 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
۱۵۱۳۱۳۸-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يهاگشناد يملع نوتم شراگن
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما هوكشم ميرم :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۳۱۲۶-۰۲
سرد )دحاو ۲(يجراخ ياهنابز سيردت شور و لوصا

)ت(
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما يديعس تدوم :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
 هبنش كي

۱۵۱۳۱۲۵-۰۲
سرد )دحاو ۲(شزومآ رد يفيك و يمك قيقحت شور

)ت(
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يتاجن اضر :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ

 هبنش جنپ
۱۵۱۳۱۳۴-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(نابز شزومآ رد يروانف
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يميحر كرهم :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۳۱۳۳-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(نابز شزومآ رد يسانشنابز

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يغارچ ارهز :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰



۶۷۶ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيسيلگنا نابز هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيروانف كمك هب نابز شزومآ : 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

۰۹:۱۹ - 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

۱۹:۰۰
۲۰:۰۰

 هبنش
۱۵۱۳۱۲۶-۰۱

۲(يجراخ ياهنابز سيردت شور و لوصا
)ت(سرد )دحاو

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما يديعس تدوم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۳۱۵۴-۰۱
 )دحاو ۲(يروانف كمك هب نابز شزومآ لوصا

)ت(سرد
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يميحر كرهم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۳۱۴۶-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يسانش نابز ينابم

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يغارچ ارهز :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۳۱۲۵-۰۱
۲(شزومآ رد يفيك و يمك قيقحت شور

)ت(سرد )دحاو
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يتاجن اضر :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس
 هبنش كي

۱۵۱۳۱۴۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يسيون هلاقم

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما هوكشم ميرم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۷۹۹ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتايهلا هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتثيدح و نآرق مولع - يمالسا فراعم و تايهلا : 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

۰۹:۱۹ - 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
۱۵۱۴۱۲۷-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲()۱( ميرك نآرق ريسفت
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يرقابريم نسحم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۴۱۲۴-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲()۱( ينآرق مولع

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما داژن هتسياش ربكا يلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۴۱۳۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(ثيدح خيرات

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يناهارف هشونرز نسح :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش ود
۱۵۱۴۰۸۸-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(ميرك نآرق خيرات
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما اهيناشاك ارهز :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۶۰۱۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يسانشذخام و قيقحت شور

۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما تسود ترتع دمحم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۰۲ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتايهلا هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيمالسا تمكح و هفسلف : 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

۰۹:۱۹ - 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

 هبنش ود
۱۵۱۴۱۱۹-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(قيقحت شور و يسانش ذخام
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يمداخ هلا نيع :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۶۰۲۹-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(۱ يصصخت نابز

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما ناينابرق دمحم نموه :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۵۱۴۱۰۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(ميدق قطنم

۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما ناينابرق دمحم نموه :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش هس
۱۵۱۴۱۱۰-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(۱ هيلاعتم تمكح
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يمداخ هلا نيع :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۴۱۱۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(۱ برغ هفسلف خيرات

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما يزوحام اضر :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

هبنش راهچ



۸۰۳ : همانربيناسنا مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتايهلا هورگ : يشزومآ هورگ

 : دورو مرتقالخا هفسلف : 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

۰۹:۱۹ - 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
۱۵۱۶۰۶۳-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(قيقحت شور و يسانشذخام
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يمداخ هلا نيع :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۶۰۳۴-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(قالخا هفسلف تايلك

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يمداخ هلا نيع :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۶۰۳۶-۰۱
 )دحاو ۲(قالخا نوتم اب ييانشآ و يصصخت نابز

)ت(سرد
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يتاولص هلادبع :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
 هبنش ود

۱۵۱۶۰۵۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(مالسا يقالخا هيرظن

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما دهاج نسحم :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۵۱۶۰۳۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يمالسا قالخا نوتم اب ييانشآ
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما يتاولص هلادبع :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
 هبنش هس

هبنش راهچ


