
  �۱۷/۳۰/۰۱۱۴ورخ  ���ه � روز   ۰۱۱۴ سال   ��وال��ریک��� زمان �ندی �صا��ه د��رای  

کان: دا�ه ��ند�ی �ش�ی م���ه  -م
���

  ا�ق �ورا  -

 

  سا�ت ��ور �  ج��ه �صا��ه  �م و �م خا�واد�ی  رد�ف

  ۸:۳۰  (روزا�) ا��ر رضا ا�دی  ۱

���ن ا�ازی   ۲
  ۸:۴۵  (روزا�) یا

  ۹  (روزا�) ����ی �ی�و��  ۳

  ۹:۱۵  (روزا�) �جاد جال�ی  ۴

ی  ۵
��

ل حا�ی �
���

  ۹:۳۰  (روزا�)  ا�وا

���ن زاده  ۶
  ۹:۴۵  (روزا� و �و�� دوم) ��ید 

کاو�دی  ۷ گاه �وش   ۱۰  (روزا� و �و�� دوم) پ

  ۱۰:۱۵  ز�ا دیا�ی (�دون آز�ون)  ۸

  ۱۰:۳۰  و�ید ر�ب �ور (�دون آز�ون)  ۹

  ۱۰:۴۵  (روزا� و �و�� دوم)  �یده ��سا زار�ی  ۱۰

  ۱۱  ا��ن ا� ز�ی زاده (�دون آز�ون)  ۱۱

  ۱۱:۱۵  (روزا� و �و�� دوم) �ما� ���ی  ۱۲

  ۱۱:۳۰  (روزا�) �ید �یامک �یا�ی و�د  ۱۳

���ر  ۱۴
  ۱۱:۴۵  (روزا� و �و�� دوم) �دی 

  ۱۲  (روزا�) طا�ه سادات �بدا� زاده  ۱۵

  ۱۲:۱۵  (روزا�) رضا �دل یار  ۱۶



دی (�دون آز�ون)  ۱۷   ۱۲:۳۰  ��سا ع�یدا

ی �وش ابادی  ۱۸
��

���ن �
  ۱۳:۳۰  (روزا�) �ید ��مد 

ح ال��ی (روزا� و �و�� دوم)  ۱۹
��

  ۱۳:۴۵  ��مد �ھدی 

  ۱۴  ���ه �درت ابادی (روزا�)  ۲۰

  ۱۴:۱۵  ��س قالو�د (�و�� دوم)  ۲۱

  ۱۴:۳۰  ���ه ���ری (روزا� و �و�� دوم)  ۲۲

ی (�دون آز�ون)�ھاره   ۲۳
��

��  ۱۴:۴۵  

  ۱۵  آرزو �شاورز (روزا� و �و�� دوم)   ۲۴

  ۱۵:۱۵  ما�ده کال��ری (روزا� و �و�� دوم)  ۲۵

  ۱۵:۳۰  �ویا �یا��ز (�دون آز�ون)  ۲۶

����ی (روزا� و �و�� دوم)  ۲۷
  ۱۵:۴۵  ا��ر ع�ی 

  ۱۶  ���ه سادات ��مدی (�دون آز�ون)  ۲۸

  ۱۶:۱۵  �و�� دوم) ��� �ط�ع �ی�و�ی (روزا� و  ۲۹

و�ی (روزا�)  ۳۰
���

  ۱۶:۳۰  ���ه 

  ۱۶:۴۵  �ید �ھدی ��ر صاد�ی (روزا� و �و�� دوم)  ۳۱

  ۱۷  (روزا� و �دون آز�ون و �و�� دوم)����ه ��ری   ۳۲

  ۱۷:۱۵  ��جان ��و�ی (�دون آز�ون)  ۳۳

  ۱۷:۳۰  ���م ���ریان (روزا� و �و�� دوم)  ۳۴

  ۱۷:۴۵  ا�ھام وا�ظ (روزا�)  ۳۵

  ۱۸  ���وش و�ید (روزا�)  ۳۶

  ۱۸:۱۵  ���اد �و��ی �ور (روزا� و �دون آز�ون)  ۳۷



  


