
۶۷۵ : همانربيشزرو مولع هدكشناد : هدکشناد

طلتخم : تيسنجيشزرو يژولويزيف هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتشزرو هيذغت - يشزرو يژولويزيف : هتشر

۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

هلب : 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

۱۲:۲۷ - 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
۱۶۱۲۱۰۴-۰۱

 )دحاو ۲(يشزرو دركلمع و ينامسج يگدامآ يبايزرا
)ع(سرد

 يبارهش يردنكسا وزرآ :داتسا
 تياس-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ :ناحتما يشزرو مولع هدكشناد
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۶۱۲۱۰۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هيذغت يبايزرا و لوصا

 يديهش هتشرف :داتسا
 تياس-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يشزرو مولع هدكشناد
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۶۱۲۰۹۷-۰۱
 )دحاو ۲(يشزرو يژولويزيف رد شهوژپ ياه شور

)ت(سرد
 فشاك ديجم :داتسا

 تياس-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما يشزرو مولع هدكشناد

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
 هبنش كي

۱۶۱۲۱۰۴-۰۱
 و ينامسج يگدامآ يبايزرا

 )دحاو ۲(يشزرو دركلمع
)ت(سرد

 يردنكسا وزرآ :داتسا
 يبارهش

 يشزومآ ياهسالك :لحم
 سالك-۲يشزرو مولع

 :ناحتما سنارفنك
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۶۱۲۱۰۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هتفرشيپ نيرمت ملع

 روپ حلاص يبتجم :داتسا
۲۰۳سالك-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما

 هبنش ود

 هبنش هس



هبنش راهچ



۸۰۵ : همانربيشزرو مولع هدكشناد : هدکشناد

طلتخم : تيسنجيشزرو يژولويزيف هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيشزرو هيذغت و يژولويزيف : 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

۱۲:۲۷ - 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
۱۶۱۲۱۰۴-۰۱

 )دحاو ۲(يشزرو دركلمع و ينامسج يگدامآ يبايزرا
)ع(سرد

 يبارهش يردنكسا وزرآ :داتسا
 تياس-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ :ناحتما يشزرو مولع هدكشناد
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۶۱۲۱۰۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هيذغت يبايزرا و لوصا

 يديهش هتشرف :داتسا
 تياس-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يشزرو مولع هدكشناد
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۶۱۲۰۹۷-۰۱
 )دحاو ۲(يشزرو يژولويزيف رد شهوژپ ياه شور

)ت(سرد
 فشاك ديجم :داتسا

 تياس-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما يشزرو مولع هدكشناد

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
 هبنش كي

۱۶۱۲۱۰۴-۰۱
 و ينامسج يگدامآ يبايزرا

 )دحاو ۲(يشزرو دركلمع
)ت(سرد

 يردنكسا وزرآ :داتسا
 يبارهش

 يشزومآ ياهسالك :لحم
 سالك-۲يشزرو مولع

 :ناحتما سنارفنك
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۶۱۲۱۰۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يشزرو مسيلوباتم و يميشويب

 يديهش هتشرف :داتسا
 سالك-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما سنارفنك

۰۸:۳۰

۱۶۱۲۱۰۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هتفرشيپ نيرمت ملع

 روپ حلاص يبتجم :داتسا
۲۰۳سالك-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما

 هبنش ود

 هبنش هس



هبنش راهچ



۸۰۱ : همانربيشزرو مولع هدكشناد : هدکشناد

طلتخم : تيسنجيشزرو يژولويزيف هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيتسردنت و يشزرو يژولويزيف : 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

۱۲:۲۷ - 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
۱۶۱۲۰۹۹-۰۱

سرد )دحاو ۲(هتفرشيپ ناسنا يژولويزيف و يموتانآ
)ت(

 يبارهش يردنكسا وزرآ :داتسا
۲۰۲سالك-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما

۱۶۱۲۱۱۷-۰۱
 )دحاو ۲(ينامسج يگدامآ و يندب تيلاعف يبايزرا

)ع(سرد
 يديهش هتشرف :داتسا

۲۰۲سالك-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ :ناحتما

۱۶۱۲۰۹۸-۰۱
 )دحاو ۲(يشزرو يژولويزيف رد يرامآ ياه شور

)ت(سرد
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما فشاك ديجم :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

 هبنش كي
۱۶۱۲۱۱۷-۰۱

 و يندب تيلاعف يبايزرا
 )دحاو ۲(ينامسج يگدامآ

)ت(سرد
 يديهش هتشرف :داتسا
 يشزومآ ياهسالك :لحم
۲۰۲سالك-۲يشزرو مولع

۱۴۰۰/۱۰/۲۳ :ناحتما
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۶۱۲۱۲۵-۰۱
سرد )دحاو ۲(يشزرو ياه بيسآ لرتنك و يريگشيپ

)ت(
 يدمص يداه :داتسا

۲۰۲سالك-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما

۱۶۱۲۱۰۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هتفرشيپ نيرمت ملع

 روپ حلاص يبتجم :داتسا
۲۰۳سالك-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۱۳ : همانربيشزرو مولع هدكشناد : هدکشناد

طلتخم : تيسنجيتكرح راتفر هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيتكرح لرتنك و يريگداي - يتكرح راتفر : 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

۱۲:۲۷ - 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
۱۶۱۳۰۱۰-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(رمع لوط رد يتكرح دشر
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما يفطل اضرمالغ :داتسا

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰
 هبنش كي

۱۶۱۳۰۰۴-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يتكرح ياهتراهم باستكا

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يمتاح هنازرف :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۱۶۱۳۰۱۳-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يرامآ ياه شور

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما يحلاص سواك ديس :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۱۶۱۳۰۱۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(ناسنا دركلمع ينابم

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يبسامهط ديشرف :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۱۴ : همانربيشزرو مولع هدكشناد : هدکشناد

طلتخم : تيسنجيتكرح راتفر هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيتكرح لرتنك و يريگداي - يتكرح راتفر : 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

۱۲:۲۷ - 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

 هبنش هس
۱۶۱۳۰۱۳-۰۲

)ت(سرد )دحاو ۲(يرامآ ياه شور
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما يمتاح هنازرف :داتسا

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۱۶۱۳۰۰۴-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(يتكرح ياهتراهم باستكا

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يحلاص سواك ديس :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

هبنش راهچ
۱۶۱۳۰۱۵-۰۲

)ت(سرد )دحاو ۲(ناسنا دركلمع ينابم
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يبسامهط ديشرف :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس
 هبنش جنپ

۱۶۱۳۰۱۰-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(رمع لوط رد يتكرح دشر

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما يفطل اضرمالغ :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰



۸۲۲ : همانربيشزرو مولع هدكشناد : هدکشناد

طلتخم : تيسنجيشزرو تيريدم هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتشزرو رد يبايرازاب تيريدم - يشزرو 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

۱۲:۲۷ - 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
۱۶۱۴۰۱۲-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(تيريدم ينابم و لوصا
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يناودام نايرظن سابع :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۱۶۱۴۰۰۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(تيريدم و نامزاس ياه هيرظن
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما هداز يميحر مثيم :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۱۶۱۴۰۱۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يشزرو تيريدم رد قيقحت شور

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما هداز يميحر مثيم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش كي
۱۶۱۴۰۱۴-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يشزرو يبايرازاب ينابم و لوصا
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما يمظنم نيسحريما :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۱۹۱۱۰۱۲-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(يصصخت نابز

۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما يزابهش هموصعم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۲۱ : همانربيشزرو مولع هدكشناد : هدکشناد

طلتخم : تيسنجيشزرو تيريدم هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيشزرو ياه نامزاس رد يدربهار تيريدم - يشزرو 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

۱۲:۲۷ - 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
۱۶۱۴۰۱۲-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(تيريدم ينابم و لوصا
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يناودام نايرظن سابع :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۱۶۱۴۰۰۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(تيريدم و نامزاس ياه هيرظن
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما هداز يميحر مثيم :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۱۶۱۴۰۱۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يشزرو تيريدم رد قيقحت شور

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما هداز يميحر مثيم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش كي
۱۶۱۴۰۲۲-۰۱

سرد )دحاو ۲(شزرو رد تاعالطا يروانف تيريدم
)ت(

۱۴۰۰/۱۰/۲۸ :ناحتما هداز يميحر مثيم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۱۹۱۱۰۱۲-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۲(يصصخت نابز

۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما يزابهش هموصعم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۰۰ : همانربيشزرو مولع هدكشناد : هدکشناد

طلتخم : تيسنجيحالصا تانيرمت و يسانش بيسآ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيحالصا تانيرمت : 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

۱۲:۲۷ - 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

 هبنش هس
۱۶۱۵۰۱۷-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يدربراك يسانش تكرح
 يميحر دمحم :داتسا

 تياس-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما يشزرو مولع هدكشناد

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰
هبنش راهچ

۱۶۱۵۰۲۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲( هتفرشيپ يحالصا تانيرمت

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما ولناوه زربيرف :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۶۱۵۰۱۹-۰۱
سرد )دحاو ۲(يشزرو مولع رد رامآ و قيقحت شور

)ت(
 فشاك ديجم :داتسا درف ياه هتفه

 سالك-۲يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم
-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما سنارفنك

۰۸:۳۰

۱۶۱۵۰۱۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يبصع هاگتسد يژولويزيف

 روپ حلاص يبتجم :داتسا
۱ يزاجم-۱يشزرو مولع يشزومآ ياهسالك :لحم

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما


