
۸۳۲ : همانربنارمع يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيرادرب هشقن هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرترود زا شجنس-يرادرب هشقن 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

۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ :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
۱۸۱۳۱۰۳-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(يياضف يرتمارگوتف
 يدومحم بيبط همطاف :داتسا

 سالك نارمع هدكشناد-نارمع يسدنهم هدكشناد يشزومآ ياه سالك :لحم
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما ۲۰۲

۱۸۱۳۱۷۹-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يدعب هس طاقن ربا يزاسلدم و شزادرپ

 يفيرش اضريلع :داتسا
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما ۴۰۱ سالك-نارمع يسدنهم هدكشناد :لحم

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰
 هبنش هس

۱۸۱۳۱۶۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(رود زا شجنس كيزيف

 نايلام سابع :داتسا
 سالك نارمع هدكشناد-نارمع يسدنهم هدكشناد يشزومآ ياه سالك :لحم

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما ۲۰۲
هبنش راهچ

۱۸۱۳۱۸۱-۰۱
 يرتمارگوتف يسدنهم هاگديد زا يياضف و يياوه ياه نيبرود نويساربيلاك لوصا

)ت(سرد )دحاو ۳(رود زا شجنس و
 يفيرش اضريلع :داتسا

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما ۴۰۱ سالك-نارمع يسدنهم هدكشناد :لحم
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰



۸۳۳ : همانربنارمع يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيرادرب هشقن هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيناكم تاعالطا متسيس-يرادرب هشقن 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

۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ :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
۱۸۱۳۱۸۴-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ يناكم تاعالطا هناماس
 يلعنيسح داهرف :داتسا

 سالك نارمع هدكشناد-نارمع يسدنهم هدكشناد يشزومآ ياه سالك :لحم
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما ۲۰۵

۱۸۱۳۱۹۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يطيحم يزاسلدم و يناكم تاعالطا ياه متسيس
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يبرع يدهم :داتسا

 هبنش هس
۱۸۱۳۱۹۵-۰۱

 اب يناكم يزاس هنيهب
۳(يراكتبا ارف ياه شور

)ت(سرد )دحاو
 يدازهب ديعس :داتسا
 يسدنهم هدكشناد :لحم
 نارمع هدكشناد-نارمع

 :ناحتما ۳۰۱ سالك
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۱۸۱۳۱۸۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو GIS)۳ رد هتفرشيپ يناكم ليلحت

 يدازهب ديعس :داتسا
 :ناحتما ۳۰۱ سالك نارمع هدكشناد-نارمع يسدنهم هدكشناد :لحم

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

هبنش راهچ
۱۸۱۳۱۹۵-۰۱

 )دحاو ۳(يراكتبا ارف ياه شور اب يناكم يزاس هنيهب
)ت(سرد

 يدازهب ديعس :داتسا
 نارمع هدكشناد-نارمع يسدنهم هدكشناد :لحم



-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما ۳۰۱ سالك
۱۱:۰۰



۸۳۸ : همانربنارمع يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجهلزلز و هزاس هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتهلزلز - نارمع 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

۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ :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
۱۸۱۱۲۱۲-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هلزلز رطخ ليلحت
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما اين گنركي دمحم :داتسا

 هبنش هس
۱۸۱۱۱۸۹-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هزاس كيمانيد
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يبحاص يدومحم يسوم :داتسا

۱۸۱۱۱۸۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(دنلب ياه هزاس

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما يهللا قح سابع :داتسا
هبنش راهچ

۱۸۱۱۰۴۵-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۳(دودحم ازجا شور

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما ينازرا دماح :داتسا



۸۳۰ : همانربنارمع يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجهلزلز و هزاس هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتهزاس - نارمع 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

۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ :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
۱۸۱۱۱۹۰-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هتيسيتسالا يروئت
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ :ناحتما ينازرا دماح :داتسا

 هبنش هس
۱۸۱۱۱۸۹-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هزاس كيمانيد
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يبحاص يدومحم يسوم :داتسا

هبنش راهچ
۱۸۱۱۰۴۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ همرآ نتب ياه هزاس
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما مولظم يسوم :داتسا

۱۸۱۱۰۴۵-۰۲
)ت(سرد )دحاو ۳(دودحم ازجا شور

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما ينازرا دماح :داتسا



۸۳۱ : همانربنارمع يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجبآ و كينكتوئژ هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتكينكتوئژ - نارمع 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

۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ :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
۱۸۱۱۱۴۰-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(كاخ كيمانيد
 يمرهج روپرافغ ديعس :داتسا

 سالك نارمع هدكشناد-نارمع يسدنهم هدكشناد يشزومآ ياه سالك :لحم
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما ۲۰۱

 هبنش هس
۱۸۱۵۰۰۸-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳( كاخ راتفر يزاسلدم
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ :ناحتما دنمجرا يلعدمحم :داتسا

۱۸۱۱۲۲۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يكيزيف يزاسلدم ينابم

 يياميرك يبتجم :داتسا
-نارمع يسدنهم هدكشناد يشزومآ ياه سالك :لحم

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما ۲۰۱ سالك نارمع هدكشناد
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

هبنش راهچ
۱۸۱۱۱۶۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كاخ كيناكم
 هداز يبن يلع :داتسا

 سالك نارمع هدكشناد-نارمع يسدنهم هدكشناد يشزومآ ياه سالك :لحم
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما ۲۰۴

۱۸۱۱۱۷۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هتفرشيپ يسدنهم يسانش نيمز

 يناطلس لضفلاوبا :داتسا
-نارمع يسدنهم هدكشناد يشزومآ ياه سالك :لحم

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما ۲۰۱ سالك نارمع هدكشناد
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس


