
 

 
 1399 ریدقت نایاش و هدیزگرب راثآ

 
n  هدیزگرب راثآ 
 همجرت – ناتساد
 ،نایرپ تاراشتنا :نارهت .یلاصوا الیل راتساریو ؛يرصق يرصان رادمان مجرتم ؛نمگید انیتسیرک رگریوصت .لوا ناتسبات .اسُا ،دنیل-

 . )لاس15-13( )لاس12 -10( )1؛يا هسام گرگ( .ص103  .1399

 .سرت ،يواکجنک ،يزادرپلایخ ،وگوتفگ ،اهایرد ،هسام ،اههابور ،یلیخت ياهناتساد ،يدئوس ياهناتساد :ناگژاودیلک

 ،نایرپ تاراشتنا :نارهت .یلاصوا الیل راتساریو ؛يرصق رصان رادمان مجرتم ؛نمگید انیتسیرک رگریوصت .مود ناتسبات .اسُا ،دنیل-
 .)لاس15 -13( )لاس12 10( )2 ؛يا هسام گرگ( .ص104  .1399

 .سرت ،يواکجنک ،گرم ،يزادرپلایخ ،وگوتفگ ،اهایرد ،هسام ،اههابور ،یلیخت ياهناتساد ،يدئوس ياهناتساد :ناگژاودیلک

 ،نایرپ تاراشتنا :نارهت .یلاصوا الیل راتساریو ؛يرصق رصان رادمان مجرتم ؛نمگید انیتسیرک رگریوصت .موس ناتسبات .اسُا ،دنیل-
 . )لاس15 -13( )لاس12 -10( )3 ؛يا هسام گرگ( .ص103  .1399

 .سرت ،گرم ،يواکجنک ،يزادرپلایخ ،وگوتفگ ،اهایرد ،هسام ،اههابور ،یلیخت ياهناتساد ،يدئوس ياهناتساد :ناگژاودیلک

 
  نهک-ناتساد
 16( و )لاس 15-13( .)1 ؛رگرآوخشتپ( .ص345 .1394 ،قفا :نارهت .رهلک ناگژم راتساریو .زاغآرس ؛هسامح .نامرآ،نیرآ-

 )الاب هب لاس

 )یتشدرز( نمیرها ،)باتک( شهدنب ،)باتک( اتسوا ،رش و ریخ ،یناریا ریطاسا ،رگرآوخشتپ :ناگژاودیلک

 و )لاس 15-13( .)2 ؛رگرآوخشتپ( .ص434 .1395 ،قفا :نارهت .ینیماروپ دمحا راتساریو .اهدژا رابت زا يدرم .نامرآ ،نیرآ -

 )الاب هب لاس 16(

  )یناریا ریطاسا( وید ناوکا ،)یتشدرز( نمیرها ،رش و ریخ ،یناریا ریطاسا ،اتسوا رد هروطسا ،رگرآوخشتپ :ناگژاودیلک

 و )لاس 15-13( .)3 ؛رگرآوخشتپ( .ص 460 .1396 ،قفا :نارهت .ینیماروپ دمحا راتساریو .یتسه ياهداینب رب .نامرآ ،نیرآ -

 )الاب هب لاس 16(

 یناریا ریطاسا ،رش و ریخ ،قشع ،)باتک( شهدنب ،رگرآوخشتپ ،)یتشدرز( نمیرها :ناگژاودیلک

 )لاس15 -13( .)4 ؛رگرآوخ شتپ( .ص 391 .1399 ،قفا :نارهت .کلرس امین راتساریو .یکیرات يافرژ زا .نامرآ ،نیرآ -

  )الاب هب لاس16(

  تایبدا رد هروطسا ،یناریا ریطاسا )یناریا ریطاسا( كاحض ،رگرآوخشتپ ،رش و ریخ ،)یناریا ریطاسا( غرمیس :ناگژاودیلک

 ( )لاس 15 – 13 ( )5 ؛رگرآوخ شتپ ( .ص 335 .1400 ،قفا :نارهت .کلرس امین راتساریو .نوردنا يهسامح .نامرآ ،نیرآ -

 )الاب هب لاس 16



 ادخ ،رگرآوخ شتپ ،دادیدنو ،)باتک( شهدنب ،)باتک( همانهاش ،)باتک( اتسوا ،رش و ریخ ،تایبدا رد هروطسا :ناگژاو دیلک

 ّرف ،ژد گنگ ،)یتشدرز( نمیرها ،)یتشدرز(

 
 ریوصت
 باتک ،یمطاف تاراشتنا :نارهت .هشیپيوق يداهدمحمراتساریو ؛یتیاده اسهم رگریوصت .نم محازم ردارب .کباب ،يرباص -
 .)لاس 9 -7( ،)لاس 6 -5( .ص36 .1398 ،یطوط

 ناردارب ،هفیظو ماظن ،هداوناخ ،اهتیلولعم ،گنج :ناگژاو دیلک
 
 ياهباتک ،نارکتبم :نارهت .ینادزوج ارذع راتساریو ؛نایدیعس ناگژم رگریوصت .نم ینتشاد تسود قاتا .هنازرف ،ینامحر -
 )لاس 6 -5( .ص 24 .1398 ،اکچیم

 اهراطق ،اهرفس ،تیقالخ ،يزاب بابسا ،يزادرپلایخ ،ناکدوک ياهيزاب ،ناکدوک رد لیخت ،كدوک قاتا :ناگژاو دیلک

 ،یمطاف تاراشتنا :نارهت .هشیپيوق يداهدمحم راتساریو ؛یهلاحتف لزغ رگریوصت .يدرگناهج کی وت .دازرهش ،يدرجرهش -
 )لاس 12 – 10( ،)لاس 9 -7( .ص 32 .1398 ،یطوط باتک

 سرت ،ییاهنت ،هناخ ،نارابمب ،تینما ،حلص ،اهنامناخیب ،نارجاهم ،اهرفس ،ترجاهم ،گنج ،ناگدنهانپ :ناگژاو دیلک

 ،یطوط باتک ،یمطاف تاراشتنا :نارهت .رهلک ناگژم راتساریو ؛نایورسخ هدیمح رگریوصت .یهام هنن .اضردمحم ،سمش -
 )لاس12-10()لاس9-7( .)ناریا یهافش تایبدا زا ییاه هصق (ص 40 .1399

  هماع تایبدا ،اهوزرآ ،ینابرهم ،ینتان ناردام ،رش و ریخ ،يرگیرای ،هماع ياههناسفا :ناگژاو دیلک

 
 )تایلک( عجرم
 ناناوجون و ناکدوک يرکف شرورپ نوناک :نارهت .ینایلس هفطاع راتساریو .ناراوختشوگ رگید و اهسرخ .یلع ،نشلگ-
 )الاب هب لاس16(  )لاس15 -13( .)3دلج ؛ناریا نارادناتسپ(. .ص217 .1398.

 اهوسار ،نوکار ،ناراوختشوگ ،نارادناتسپ ،اهسرخ ،ناناوجون و ناکدوک ياههمانهژاو و اهفراعملاهریاد :ناگژاودیلک

 یمرگرس و يزاب رنه
 :نارهت .یگرزب مارهش راتساریو ؛ینادنوایک یترضح اتیهانآ مجرتم .!باتک نآ هب باتک نیا زا .رگریوصت و هدنسیون ،دراچیر ،نرب-

  )لاس9 -7( )لاس6 -5( .ص33 .1397 ،لاقترپ رشن
 یلیخت ياهناتساد ،یسیلگنا ناکدوک ياهناتساد ،اهيزاب ،اهیمرگرس :ناگژاودیلک

 لاسدرخ
 .ص 32 ،1398 ،یطوط باتک ،یمطاف تاراشتنا :نارهت ،ینورزاک ماردپ رگریوصت .هرب وگب ندگرک هب .مظعا ،يودهم -
)لاس4 -2(  

تاناویح ياه ناتساد ،یتسود  ،سرت  ندگرک ،یلیخت ياه ،اه ناتساد  : ناگژاودی لک  

 
 
n ریدقت نایاش 
 همجرت-ناتساد
 :نارهت .یعساو نامژپ راتساریو ؛رهمکشزپ هماگنه مجرتم ؛رکاو تیک رگریوصت .لاچخی رد يور یگدنز .سیلآ ،زرپیاک-
 .)الاب هب لاس 16()لاس15-13( .ص 224 .139٩ .باتهم ياهباتک ،ملق بارحم

 ،هناخ ،هرمزور یگدنز ،یگداوناخ طباور ،اههداوناخ ،ياهبتاکم ياهناتساد ،ییاداناک ياهناتساد ،ارگعقاو ياهناتساد :ناگژاودیلک
 .گرم ،يدنمگوس ،ناتسود ،اهتشاددای ،اههمان ،اهيرامیب ،هنیس ناطرس ،دلاو کت ناکدوک ،قالط ،نارتخد و ناردام ،هداوناخ



 ص300 ،1398 ،لاقترپ رشن :نارهت .يریما اریمس راتساریو ؛تخبناوج نیورش مجرتم .نیریش زا رتخلت .ارات ،ناویلاس -
 .)الاب هب لاس 16( و )لاس 13-15(

 ،راک ناکدوک ،يرادهدرب و یگدرب ،يزاس تالکش ،وئاکاک ،ییاکیرمآ ناناوجون ياهناتساد ،ارگعقاو ياهناتساد :ناگژاودیلک
  ناکدوک رد يریذپتکراشم ،جاع لحاس ،ترجاهم ،رقف ،كدوک قوقح

 .1398 ،لاقترپ رشن :نارهت .یگیبدمحم نسحم راتساریو ؛يروشاع اراس مجرتم .دینک عونمم ار باتک نیا .نلآ ،زترگ -
 .)لاس 15-13( )لاس12-10( .ص205

 ،روسناس ،هعونمم ياهباتک ،یعامتجا تکراشم ،اههناخباتک ،یسیلگنا ناکدوک ياهناتساد ،ارگعقاو ياهناتساد :ناگژاودیلک
 راک ياههورگ ،یتسود ،سفن هب دامتعا ،سفن تزع ،ناکدوک رد هلأسم لح ،يرکف يدازآ ،اههسردم

 
 یشیامن تایبدا
 .)15-13() ناوجون همانشیامن ( .ص76 .1398 ،هلیپ رشن :نارهت .جیگ فشاک .ههلا ،هشیپناقهد-

 ،بصعت ،یسیونزاب و سابتقا ،ناناوجون و ناکدوک ياههمانشیامن ،)يدمک( ییاکیرمآ همانشیامن ،یخیرات همانشیامن :ناگژاو دیلک
 فتسیرک ،بملک ،اههکلم ،نایاورنامرف و ناهاش ،ایناپسا ،ناتسودنه ،اکیرمآ فاشتکا ،اهرفس

 رعش

 -13(  .ص39 .1398 ،شورس :نارهت .ینافرع اوجن رگریوصت .ناناوجون يارب رعش هعومجم :رخآ یبآ فرح .نیسح ،ییالوت-
   )الاب هب لاس16( )لاس15

 ناگدنرپ ،اهتخرد ،دیشروخ ،داب ،هنییآ ،رانا ،نیستفه ،هلچ بش ،)لصف(راهب ،یسراف رعش :ناگژاو دیلک

 ،ناکدوک :دزی .یئامغی انیسراتساریو ؛یقتم نیسح مجرتم ؛نایزودلگ اضریلعرگریوصت .نکرکف يرگید هب .دومحم ،شیورد-
 )لاس 15-13( ،)لاس 12-10( .ص28 .1398

 گنج ،اهرتوبک ،رکفت و هشیدنا ،یتسودرشب ،حلص ،یلدمه ،يدردمه ،یبرع رعش ،ناکدوک رعش :ناگژاو دیلک

 رعش( .ص71 .1399 ،ایوگ :ناهفصا .یشاداد اضر دیمح راتساریو .داد دهاوخ داب هب ار شنهاریپ ،تخرد .هیسنا ،نایوسوم-
  )الاب هب لاس16( )لاس15 -13( )19 ؛بابش

 نامسآ ،)هرک(نیمز ،هدنخ ،ناگدنرپ ،اهتشد ،اهتخرد ،یسراف رعش :ناگژاو دیلک

 

 

 ریوصت
 ،یطوط باتک ،یمطاف تاراشتنا :نارهت .رهلک ناگژم راتساریو ؛يرذوب یلع رگریوصت .کلک وید و كدوخن .هللادسا ،ینابعش -

 )لاس12-10()لاس9-7( .)ناریا یهافش تایبدا زا ییاه هصق (ص 32 .1399

  اههعرزم ،دوخن ،)یناریا ریطاسا( وید ناوکا ،هماع تایبدا ،اهوزرآ ،ینابرهم ،يرگیرای ،هماع ياههناسفا :ناگژاو دیلک

 .1399 ،یطوط باتک ،یمطاف تاراشتنا :نارهت .نایورسخ همطاف رگریوصت .همخپ وید و لبنت لچک .اضردمحم ،سمش -
 )لاس 9-7( ) لاس 6-5( )ناریا یهافش تایبدا زا ییاههصق( .ص32

 یناجیابرذآ ياههصق و اههناسفا ،هماع تایبدا ،يرگنهدنیآ ،ینابرهم ،یتسود ،یلبنت ،هماع ياههناسفا :ناگژاو دیلک

   .)لاس 9 -7( )لاس 6-5( .ص42 .1399 ،هسردم :نارهت .ینورزاک ماردپ رگریوصت .هام و هاش .نیورپ ،یهانپ -



 ،هلأسم لح ،رکفت و هشیدنا ،یعیبط مولع ،دم و رزج ،تهالب ،یهاوخدوخ ،نایاورنامرف و ناهاش ،یلیخت ياهناتساد :ناگژاو دیلک
 اهایرد ،اهخاک ،هام

 ،ناکدوک :دزی .یئامغی انیسراتساریو ؛یقتم نیسح مجرتم ؛نایزودلگ اضریلعرگریوصت .نکرکف يرگید هب .دومحم ،شیورد-
 )لاس 15-13( ،)لاس 12-10( .ص28 .1398

 گنج ،اهرتوبک ،رکفت و هشیدنا ،یتسودرشب ،حلص ،یلدمه ،يدردمه ،یبرع رعش ،ناکدوک رعش :ناگژاو دیلک

 باتک ،یمطاف تاراشتنا :نارهت .هـشیپ يوق يداه دمحمراتـساریو .؟ییاجک یلیل .رگریوـصت و هدنـسیون ،توارط ،یناهارف یلالج -

 .)لاس 9-7( ،)لاس 6-5( .ص 32 .1399 ،یطوط
 یلیخت ياهناتساد ،اهکسورع ،یگتسبلد ،قشع :ناگژاودیلک

 .یمئاق هللاتمحر مجرتم ؛ینادزی هبوبحم رگریوـصت .ناتـسودنه زا یناتـساد :؟دنامه نمـشد اههبرگو اهگـس ارچ .رتیپ ،دنچ -

 9-7(.)لاـس 6-5( .)تـسا نم يهناخ ایند( .ص 42 .1399 ،یبآ هدنرپ ياهباتک ،یگنهرفو یملع تاراـشتنا تکرـش :نارهت
 )لاس

 يدنه هماع تایبدا ،يدنه ياهناتساد ،هداوناخ ،ینمشد ،اههبرگ ،اهگس :ناگژاودیلک

 
 )تایلک( عجرم
 يهیداحتا ب-فلا :مود دلج ،تسیز طیحم يهمانشناد .هوکش ،هللا ارصنیجاح ؛مارهب ،ییایک هدازنسح ؛کیرنه ،ناینونجم
-13( .ص220 .1399 ،ناناوجون و ناکدوک يرکف شرورپ نوناک :نارهت .هدازمیرک ونیم راتساریو .)ناگرهمیب تظافح یناهج

  )الاب هب لاس16( )لاس15
 یمومع تاعالطا ،ناریا ،یطیحمتسیز مولع ،تسیزطیحم ،ناناوجون و ناکدوک ياههمان هژاو و فراعملا هریاد :ناگژاو دیلک
 
 یبرجت مولع
 ینثا الیل راتساریو ؛ینادنوایک یترضح اتیهانآ مجرتم ؛تسارف نیلوج رگریوصت .!دینزن سیل ار باتک نیا .ندیآ ،كاراب-نب-
  )لاس9-7( )لاس 6-5( .ص 34 .1398 ،لاقترپ رشن :نارهت .يرشع

 اهپوکسورکیم ،یصخش تمالس زا تبقارم ،اهچراق ،اهيرتکاب ،اهسوریو ،اهبرکیم :ناگژاودیلک

 
 همانیگدنز و یعامتجا شناد
 رشن :نارهت .رایماک هدازآ راتساریو ؛يرهاط یمشاه اسیرپ مجرتم ؛توکیفلاو اناد رگریوصت .ياهرقن کنکداب .یسج ،سورویلا-
 .)لاس 9-7( .ص42 .1398 ،لاقترپ
 ،تارطاخ ،يریپ لقع لاوز ،اهلسن نیب طباور ،یشومارف ،يدنملاس ،رمیازلآ ،نولاب ،اهگرزبردپ ،یگداوناخ یگدنز :ناگژاودیلک

 اههون و اهگرزبردام ،اهگرزبردپ ،هظفاح

 .1399 ،اسیگ :نارهت .یناخفجن هبوبحم راتساریو ؛یمرهج یحون ارتیم مجرتم ؛یل يزوس رگریوصت .سرپب نم زا .درانرب ،ربیو-
 .)لاس 9-7(  )لاس6 -5(  .ص40
 يرگشسرپ ،قشع ،یگدنز ياهتراهم ،تسیزطیحم ،حلص ،ینابرهم ،وگوتفگ ،اهناجیه ،یتسود ،نارتخد و ناردپ :ناگژاودیلک

 
 یمرگرس و يزاب رنه
-5( .ص 32 .1399 ،لاقترپ رشن :نارهت ؛یمیهاربا مایپ مجرتم .!دنمرنه دنیوگیم نم هب .رگریوصت و هدنسیون ،اترام ،ستلآ -
 )لاس9-7 ()لاس 6

 .ناکدوک و رنه ،ناکدوک رد یشاقن دادعتسا ،سفن هب دامتعا ،ناکدوک رد لیخت ،یگدنز مسر و هار ،ناکدوک :ناگژاودیلک



 
 یکینورتکلا راثآ
 

 ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ نیدرورف ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم ---

.)لاس12 -01( )03:08:00( )یتوص لیاف( .1397 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز يدهم زاسگنهآ  

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک
 

 ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ تشهبیدرا ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم  ---

  )لاس12 -10( )03:08:00 ( )یتوص لیاف( .1397 ؛ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز يدهم زاسگنهآ

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 
 ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ دادرخ ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم ---

  )لاس12 -01( )03:08:00 ( )یتوص لیاف( .1397 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز يدهم زاسگنهآ

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک
 

 يدهم زاسگنهآ ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ ریت ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم ---

)لاس12 -10( )03:45:00( )یتوص لیاف( .1397 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز  

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 

 و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ دادرم ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم ---

  )لاس12 -10( ):0003:47( )یتوص لیاف( .1397 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز يدهم زاسگنهآ ؛نارگید

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 

 ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ رویرهش ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم  ---

  )لاس12 -10( )04:10:00( )یتوص لیاف( .1397 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .زاسیشاک زورهب رادربادص

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 

 يدهم زاسگنهآ ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ رهم ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم ---

  )لاس12 -10( )03:47:00( )یتوص لیاف( .1398 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 

 يدهم زاسگنهآ ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ نابآ ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم ---

  )لاس12 -10( )04:09:00( )یتوص لیاف( .1398 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز



  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 

 يدهم زاسگنهآ ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ رذآ ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم ---

  )لاس12 -10( )03:24:00( )یتوص لیاف( .1398 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 

 يدهم زاسگنهآ  ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ يد ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم ---

  )لاس12 -10( )03:00:00( )یتوص لیاف( .1398 ،ایوگ باتک نیون :نارهت :عراز

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 

 زاسگنهآ ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ نمهب ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم  ---

  )لاس12 -10( )03:24:00( )یتوص لیاف( .1398 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز يدهم

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 

 ؛نارگید و ابیشن میرم يوار ؛تسودنامحر یفطصم رثا ]ایوگ باتک[ دنفسا ياههصق :ناشیاههصق و اهلثم  ---

  )لاس12 -10( )03:13:00( )یتوص لیاف( .1398 ،ایوگ باتک نیون :نارهت .عراز يدهم زاسگنهآ

  هدنزومآ ياهناتساد ،تایاکح و فیاطل ،یسراف ياهلثملابرض ،یناریا ياههصق و اههناسفا :ناگژاو دیلک

 
 ؛شبل اضریلع رثا ]ایوگ باتک[ یناکاز دیبع تایلک زا ییاههفیطل :اشگلد ياههفیطل :لوا دلج -یکاخریز ياههفیطل ---
)لاس12 -10 ( )01:16:00( )یتوص لیاف( .1399 ،هماناوآ :نارهت .یناخچیلق ناماس يوار  

 ،زنط ،قالخا ،اههمانزردنا ،ناناوجون و ناکدوک ياهییوگهلذب و اهیخوش ،تایاکح و فیاطل ،یسراف تایبدا :ناگژاودیلک
هللادیبع ،یناکازدیبع  

 
 باتک[ يروباشین راطع نیدلادیرف ءایلوالاهرکذت زا ییاههفیطل :ینافرع ياههفیطل :مود دلج - یکاخریز ياههفیطل  ---
   )لاس12 -10(  )01:21:00( )یتوص لیاف( .1399 ،هماناوآ :نارهت .یناخچیلق ناماس يوار ؛شبل اضریلع رثا ]ایوگ

 ،زنط ،قالخا ،اههمانزردنا ،ناناوجون و ناکدوک ياهییوگهلذب و اهیخوش ،تایاکح و فیاطل ،یسراف تایبدا :ناگژاودیلک 
   میهاربا نبدمحم ،راطع ،ءایلوالاهرکذت

 
 ؛شبل اضریلع رثا ]ایوگ باتک[ يزاریش يدعس زا ییاههفیطل :زیگنابرط ياههفیطل :موس دلج - یکاخریز ياههفیطل  ---

   )لاس12 -10( )01:18:00( )یتوص لیاف( .1399 ،هماناوآ :نارهت .یناخچیلق ناماس يوار
 ،زنط ،قالخا ،اههمانزردنا ،ناناوجون و ناکدوک ياهییوگهلذب و اهیخوش ،تایاکح و فیاطل ،یسراف تایبدا :ناگژاودیلک 

  هللادبع نبحلصم ،يدعس
 

 ؛شبل اضریلع رثا ]ایوگ باتک[ فئاوطلافئاطل باتک زا ییاههفیطل :نیریش ياههفیطل :مجنپ دلج - یکاخریز ياههفیطل  ---
)لاس12 -10( )02:17:00( )یتوص لیاف( .1399 ،هماناوآ :نارهت .یناخچیلق ناماس يوار  



 ،زنط ،قالخا ،اههمانزردنا ،ناناوجون و ناکدوک ياهییوگهلذب و اهیخوش ،تایاکح و فیاطل ،یسراف تایبدا :ناگژاودیلک 
نیسح نبیلع ،یفص نیدلارخف ،فئاوطلافیاطل  

 


