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 ،نکخرس هاگتسد
 رف و ینیمز قاجا
 یاھقاجا ،نکمد
 ای ھلعش راھچ رادرف

 ھلعش شش

 رد نازرا تمیق -
 ھیلوا یراذگھیامرس
 ھب زاین مدع -
 یارب صاخ شزومآ
 عون نیا اب ندرک راک
 تازیھجت
 
 

  راکتبا نودب و یرارکت یونم نتشاد -
 یارب فلتخم تازیھجت دوجو لیلد ھب ناربراک راک یتخس -
  اذغ عون کی ھیھت
  ناربراک رتشیب دادعت ھب زاین -
 اھسس ھیھت رد ناربراک صصخت و تراھم نتشاد ھب زاین -
 اھهدنھدمعط و
 یندوزفا داوم و اھسس ندرک هدامآ و تخپ نامز شیازفا -
 هدنھدمعط و
 یتشادھبریغ اضعب و یمینیمولآ فورظ ھب زاین -
 نغور دایز فرصم -
  اھاذغ تخپ تیفیک رد یتخاونکی مدع -
 لیلد ھب اھنیماتیو و یذغم داوم دیدش تیفیک تفا -
 تازیھجت نگمھان یاھترارح
 یژرنا و تخوس دایز فرصم -
 راک طیحم رد دایز رایسب ترارح و وب دیلوت -
 و نبرک صقان تخوس لیلد ھب ناربراک یگتسخ شیازفا -
 دایز یامرگ و طیحم رد نبرک دیسکونوم دوجو
 ناربراک یارب یمونوگرا تیعضو نتشادن -
 یارب رتیوق و رتگرزب یاھژویفیرتناس و اھدوھ ھب زاین -
 طیحم دیدش یامرگ شھاک
 نیا ھمھ نامدیچ یارب ھناخزپشآ رد دایز تحاسم ھب زاین -
 تازیھجت
 

 تخپ هاگتسد
 نشینیبماک یبیکرت
  نوآ

 ییاذغ یونم رد دایز رایسب عونت داجیا -
 ییاذغ عونت دوجو اب ناربراک راک تلوھس -
 رفن دنچ یاج ھب روتارپوا رفن کی ھب زاین -
 تھج ھب ییاذغ داوم اب دارفا تسد لخادت شھاک -
 ییاذغ داوم تشادھب ظفح
 نغور ھب زاین نودب و ملاس کاروخ خبط و ھیھت -
  یمیژر یاھاذغ عاونا و
 )نامز تیریدم( دیلوت و خبط نامز شھاک -
 اھاذغ و داوم تخپ تیفیک رد یتخاونکی -
 داوم رد دوجوم یاھنیماتیو و یذغم داوم ظفح -
 ییاذغ
 رد )لیتسا افرص( یتشادھب فورظ زا هدافتسا -
 تخپ ماگنھ
 ژراش شھاک( یژرنا و تخوس فرصم شھاک -
 )ھنایھام
 راک طیحم رد نییاپ رایسب ترارح داجیا -
 طیحم رد زاگ فرصم زا یشان یاھهدنیالآ فذح -
  راک
 ناربراک یارب کیمونوگرا تیعضو داجیا -
 تازیھجت نامدیچ رد رتمک رایسب تحاسم ھب زاین -
 جورخ یارب یوق یاھژویفیرتناس ھب زاین مدع -
 ھناخزپشآ طیحم زا وب و ترارح

 رد نارگ تمیق -
 ھیلوا یراذگھیامرس
 رد شزومآ ھب زاین -
  راک یادتبا
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 یاھزاگ قاجا
 نکمد رف و ینیمز

 رد نازرا تمیق -
 ھیلوا یراذگھیامرس
 ھب زاین مدع -
 یارب صاخ شزومآ
  ندرک راک
 

  جنرب تخپ اصوصخم تخپ یارب رھام ربراک ھب زاین -
 یتنس گید 10 رھ یازا ھب( ربراک رتشیب دادعت ھب زاین -
 )رفن شش ،جنرب
 یارب یتشادھب ریغ اضعب و یمینیمولآ گرزب فورظ ھب زاین -
 فورظ نیا هدنرادھگن یاھھسفق و تخپ
 ناربراک یارب یمونوگرا تیعضو نتشادن -
 زاگ و تخوس دایز فرصم -
 یشیامرگ تالکشم داجیا و راک طیحم دایز ندش مرگ -
 طیارش مدع لیلد ھب ناربراک یارب ناوارف یگتسخ داجیا -
 تخوس رثا رد نبرک دیسکونوم هدنیالآ و امرگ و کیمونوگرا
 نبرک صقان

 ھس و هرادجود گید
 و جنرب تخپ هرادج
 شروخ

 گید 10 رھ یازا ھب( ربراک رتمک دادعت ھب زاین -
 )رفن ود جنرب
 ناربراک یارب کیمونوگرا تیعضو داجیا-
 تھج ھب ییاذغ داوم اب دارفا تسد لخادت شھاک -
 ییاذغ داوم تشادھب ظفح
 ھب زاین ھک گرزب و یتشادھب ریغ فورظ فذح -
  .دراد ناوارف یاھھسفق و نامدیچ
 ژراش شھاک( یژرنا و تخوس فرصم شھاک -
 )ھنایھام
 راک طیحم زا امرگ و وب فذح -
 نغور فرصم شھاک -

 رد نارگ تمیق -
 ھیلوا یراذگھیامرس
 رد شزومآ ھب زاین -
  راک یادتبا
 



 

 

 جنرب ندرک شکبآ ماگنھ رد هژیو ھب بآ ناوارف فرصم -
 نغور رتشیب فرصم ھب زاین -
 شروخ و جنرب یجورخ تیفیک رد یتخاونکی مدع -
 ترارح و تخپ لیلد ھب اھنیماتیو و یذغم داوم فذح -
 نگمھان و ناسمھان
 تخپ لوط مامت رد ناربراک ناوارف تقد و دایز نامز ھب زاین -
 )ترارح یتخاونکی مدع لیلد ھب رتشیب( شروخ و جنرب
 زا یرتشیب یاضف ھک دایز داعبا اب زیھجت عون ود ھب زاین -
  .دنکیم لاغشا ار ھناخزپشآ
 و رتگرزب داعبا اب یتعنص یاھدوھ زا هدافتسا ھب زاین -
 یفاضا ترارح جورخ یارب رتیوق ژویفیرتناس هاگتسد

 شروخ و جنرب یجورخ تیفیک ندش تخاونکی -
 داوم رد دوجوم یاھنیماتیو و یذغم داوم ظفح -
 ییاذغ
 ھک یماگنھ رد ناربراک راک نامز ھنیھب تیریدم -
  .تسا نگمھ ،ترارح و تسا ھتسب اھگید برد
 و تازیھجت نامدیچ یارب رتمک یاضف ھب زاین -
 ھناخزپشآ رد دوجوم یاضف زا ھنیھب هدافتسا
  یوق یاھژویفیرتناس ھب زاین مدع -

 


