
۸۳۹ : همانربيا هتشر نيب مولع و داوم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتسيز طيحم هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتتسيز طيحم مولع : 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

۱۴:۲۸ - 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
۲۰۱۱۰۳۵-۰۱

سرد )دحاو ۲(ينيمزريزو يحطس ياهبآ يگدولآ
)ت(

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما هداز يكاس دمحم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۲۰۱۱۰۴۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يمومع يسانش تسيز

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما يلضاف هزئاف :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۲۰۱۱۰۳۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(تسيزطيحمردرتويپماكدربراك

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يهلا يلو لالج :داتسا

 هبنش كي
۲۰۱۱۰۲۸-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(يطيحم تسيز يسانش نيمز
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما هداز يكاس دمحم :داتسا

۲۰۱۱۰۴۴-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يمومع نابز

۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما يهلا يلو لالج :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۴۰ : همانربيا هتشر نيب مولع و داوم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجتسيز طيحم هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتتسيز طيحم و تعنص شيارگ يروانف تسيز : 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

۱۴:۲۸ - 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
۲۰۱۱۰۴۷-۰۱

 )دحاو ۲(يريمخت ياهدنيآرف و يتعنص يژولويبوركيم
)ت(سرد

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يركاذ اضريلع :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۲۰۱۱۰۷۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هياپ يميشويب

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما يليلخ ديعس :داتسا
۱۶:۰۰-۱۴:۰۰

 هبنش كي
۲۰۱۱۰۵۰-۰۱

 )دحاو ۲(يلوكلم يروانف تسيز و كيتنژ يسدنهم
)ت(سرد

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يليلخ ديعس :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۲۰۱۱۰۵۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(تسيز طيحم يروانف تسيز
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يلضاف هزئاف :داتسا

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۲۰۱۱۰۶۶-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(ايرد يروانف تسيز

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما يهلا يلو لالج :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

 هبنش ود
۲۰۱۱۰۷۳-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(يميش يسدنهم لوصا
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما يركاذ اضريلع :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۲۰۱۱۰۷۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(هياپ يژولويبوركيم

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يليلخ ديعس :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۴۳ : همانربيا هتشر نيب مولع و داوم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجداوم و يژرولاتم هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيسدنهم داوم باختنا و يياسانش - داوم يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتهنازور : هرود

هدش شريذپ : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

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

۱۴:۲۸ - 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

 هبنش كي

 هبنش ود

 هبنش هس
۲۰۱۲۰۸۲-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(داوم هتفرشيپ كيمانيدومرت
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يرفعج نسح :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۲۰۱۲۰۸۶-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(داوم هعلاطم هتفرشيپ ياهشور
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما يمان مارهب :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۲۰۱۲۰۸۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ دامجنا ياهدنيآرف

-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ :ناحتما يليعامساريم يدهمديس :داتسا
۰۸:۳۰

هبنش راهچ
۲۰۱۲۰۸۴-۰۱

 يريگ هزادنا ياهاطخ
 )دحاو ۱(وم قيقحترد

)ت(سرد
 يدباع ريما :داتسا

۱۴۰۰/۱۰/۲۳ :ناحتما
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۲۰۱۲۱۰۰-۰۱
 يملع بلاطم لاقتنا
سرد )دحاو ۱(يناربج

)ت(
 دومحم ديس :داتسا

 :ناحتما يمطاف
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۲۰۱۲۱۵۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يناربج داوم ملع

۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما يدباع ريما :داتسا



۶۳۳ : همانربيا هتشر نيب مولع و داوم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجبوچ عيانص هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيزلولسونگيل ياه تيزوپماك - يزولولس ياه هدروآرف و بوچ عيانص يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

هدش شريذپ : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

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

۱۴:۲۸ - 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
۲۰۱۳۱۰۰-۰۱

 ياه هدروآرف و بوچ عيانص رد نيون ياه يروانف
)ت(سرد )دحاو ۲(يزلولس

 :ناحتما يراي يقت اضر ديمح :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۲۰۱۳۰۹۶-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يعيبط فايلا

 :ناحتما يرات يريم دومحم ديس :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

 هبنش كي
۲۰۱۳۰۹۹-۰۱

 ياه هدروآرف و بوچ عيانص رد يطيحم يبايزرا
)ت(سرد )دحاو ۲(يزلولس

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما رواگنر نيسح :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۲۰۱۳۰۹۷-۰۱
 ياه هدروآرف و بوچ عيانص رد قيقحت شور

)ت(سرد )دحاو ۲(يزلولس
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ :ناحتما ينارمع آ هتناپ :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۲۰۱۳۰۹۸-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يهاگتسد زيلانآ ياهشور
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما ييالط انوسيآ :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۳۴ : همانربيا هتشر نيب مولع و داوم يسدنهم هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجبوچ عيانص هورگ : يشزومآ هورگ

۳۹۹۱ : دورو مرتيزلولسونگيل ياه تيزوپماك - يزولولس ياه هدروآرف و بوچ عيانص يسدنهم : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

هدش شريذپ : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

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

۱۴:۲۸ - 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
۲۰۱۳۱۱۵-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۲(برخمريغ نومزآ
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما ييالط انوسيآ :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۲۰۱۳۱۰۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يرميلپ داوم
 :ناحتما هداز لدبع هديمح :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 هبنش كي

۲۰۱۳۱۱۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يحطس يميش

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما ينارمع آ هتناپ :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ


