
۸۲۳ : همانربكيناكم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتاسيسات و تالايس ، ترارح هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيژرنا ليدبت - كيناكم 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

۰۹:۲۰ - 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
۱۷۱۳۰۵۸-۰۱

سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كيمانيدومرت
)ت(

 :ناحتما نابرهم يدوصقم ميرك :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۷۱۲۰۵۹-۰۱
 )دحاو ۳(يتابساحم تالايس كيمانيد

)ت(سرد
 :ناحتما يدهم ملعاريم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۳۰۴۵-۰۳
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ تايضاير

 :ناحتما يدمحم شرآ :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۱۷۱۳۰۵۳-۰۱
 )دحاو ۳(هتفرشيپ تالايس كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما رايزمرو يفطصم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 هبنش كي

۱۷۱۳۰۵۸-۰۱
سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كيمانيدومرت

)ت(
 :ناحتما نابرهم يدوصقم ميرك :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۷۱۳۰۵۳-۰۱
 )دحاو ۳(هتفرشيپ تالايس كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما رايزمرو يفطصم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 هبنش ود

۱۷۱۲۰۵۹-۰۱
 )دحاو ۳(يتابساحم تالايس كيمانيد

)ت(سرد
 :ناحتما يدهم ملعاريم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۳۰۴۵-۰۳
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ تايضاير

 :ناحتما يدمحم شرآ :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۲۴ : همانربكيناكم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتاسيسات و تالايس ، ترارح هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيژرنا ليدبت - كيناكم 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

۰۹:۲۰ - 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
۱۷۱۳۰۵۸-۰۱

سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كيمانيدومرت
)ت(

 :ناحتما نابرهم يدوصقم ميرك :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۷۱۳۰۵۷-۰۱
۳(اهمتسيس كيناكمو كيمانيدومرت

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما زردوگ يلع اضردمحم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۳۰۴۵-۰۳
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ تايضاير

 :ناحتما يدمحم شرآ :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۱۷۱۳۰۵۳-۰۱
 )دحاو ۳(هتفرشيپ تالايس كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما رايزمرو يفطصم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 هبنش كي

۱۷۱۳۰۵۸-۰۱
سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كيمانيدومرت

)ت(
 :ناحتما نابرهم يدوصقم ميرك :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۷۱۳۰۵۳-۰۱
 )دحاو ۳(هتفرشيپ تالايس كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما رايزمرو يفطصم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 هبنش ود

۱۷۱۳۰۵۷-۰۱
۳(اهمتسيس كيناكمو كيمانيدومرت

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما زردوگ يلع اضردمحم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۳۰۴۵-۰۳
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ تايضاير

 :ناحتما يدمحم شرآ :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۰۹ : همانربكيناكم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتادماج يحارط هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيدربراك يحارط - كيناكم 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

۰۹:۲۰ - 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
۱۷۱۵۰۰۸-۰۱

 )دحاو ۳(۱ هتسويپ طيحم كيناكم
)ت(سرد

 :ناحتما يكرانا يلامكروپ يلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۷۱۵۰۰۶-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كيمانيد
 :ناحتما يكزنه ينامحر يلع :داتسا

۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۳۰۴۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ تايضاير

 :ناحتما يتفت بابرا اضردمحم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

 هبنش كي
۱۷۱۵۰۰۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كيمانيد
 :ناحتما يكزنه ينامحر يلع :داتسا

۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۷۱۵۰۰۸-۰۱
 )دحاو ۳(۱ هتسويپ طيحم كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما يكرانا يلامكروپ يلع :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۳۰۴۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ تايضاير

 :ناحتما يتفت بابرا اضردمحم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۱۰ : همانربكيناكم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتادماج يحارط هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيدربراك يحارط - كيناكم 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

۰۹:۲۰ - 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
۱۷۱۵۰۰۸-۰۱

 )دحاو ۳(۱ هتسويپ طيحم كيناكم
)ت(سرد

 :ناحتما يكرانا يلامكروپ يلع :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۷۱۵۰۱۳-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(داوم يكيناكمراتفر
 :ناحتما يمساق يانشآ زرمارف :داتسا

۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

 هبنش كي
۱۷۱۵۰۱۳-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(داوم يكيناكمراتفر
 :ناحتما يمساق يانشآ زرمارف :داتسا

۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۷۱۵۰۰۸-۰۱
 )دحاو ۳(۱ هتسويپ طيحم كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما يكرانا يلامكروپ يلع :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۳۰۴۵-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ تايضاير

 :ناحتما حالف دادقمدمحم :داتسا
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

 هبنش ود

 هبنش هس
۱۴۱۳۰۴۵-۰۲

)ت(سرد )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ تايضاير
 :ناحتما حالف دادقمدمحم :داتسا

۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
هبنش راهچ


