هلیکب رضی
هتْلذ ۱۳۶۰.۱۲.۹:
ضزّع فعبلیت سبل ۸۰
 ۱۶سبل فعبلیت هستوز در سهیٌَ تئبتز .ثَ عٌْاى ثبسیگز ّ کبرگزداى
عضْ اًجوي ثبسیگزاى در خبًَ تئبتز
ثبسی در ثیص اس  ۱۳اثز ًوبیطی
هبًٌذ :
فسقلی ًْ.یسٌذٍ ّ کبرگزداى :کزین اکجزی هجبرکَ
تبالر ٌُز سبل ۸۵
ضبسدٍ کْچْلْ .
ًْیسٌذٍ اگشّپزی ّ کبرگزداى :هٌصْر خلج .کبًْى پزّرش فکزی سبل ۸۷
تْ چِبرسْ خجزی ًیست ًْ .یسٌذٍ ّ کبرگزداى  :حسي ثبستبًی  .سبلي سٌگلج سبل
۸۸
اتللْ ًْ:یسٌذٍ ّ:یلیبم ضکسپیز
کبرگزداى :حویذ هظفزی سبلي استبد فزُبد ًبطزسادٍ هجوْعَ ایزاًطِز .سبل ۸۸
ثبغ سالشالک ًْ.یسٌذٍ :داّّد فتحعلی ثیگی .کبرگزداى خذایبر کبضبًَ.سبل ۸۹
تزثت ًْ.یسٌذٍ ّ کبرگزداى :سُزٍ غالهی .تبالر سٌگلج سبل ۹۰
اى کس کَ ًیبهذٍ
ًْیسٌذٍ ّ کبرگزداى :سُزٍ غالهی
خبًَ ًوبیص ادارٍ تئبتز سبل ۹۱

اپزت ًیزًگ اّرًگ .
ًْیسٌذٍ :داّّد فتحعلی ثیگی .کبرگزداى :هلیکبر رضی
هطزة
ًْیسٌذٍ ّ کبرگزداى  :ثِشاد فزاُبًی
سبلي سوٌذریبى هجوْعَ ایزاًطِز ّ پزدیس تئبتز خبّراى
سبل ۹۶

آثبر کبرگزداًی :
اًکس کَ ًیبهذٍ هیذاًذ
حضْر در جطٌْارٍ ضِز ّ دریبفت جبیشٍ اّل هْسیقی ّ ثِتزیي ثبسیگز سى ّ
اجزای عوْم در سبلي هبٍ حْسٍ ٌُزی سبل ۹۳
پزسًْب ًْ.یسٌذٍ :پیبم الریبى
اجزا در سبلي اًتظبهی خبًَ ٌُزهٌذاى سبل ۹۴
اپزت ًیزًگ اّرًگ
حضْر در جطٌْارٍ آییٌی سٌتی در سبلي سبیَ تئبتز ضِز سبل

۹۴

اجزای عوْم در سبلي اصلی هحزاة سبل ۹۵
حضْر هستوز
کبرگزداًی
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 ۴دّرٍ آییٌی سٌتی ( کَ ُز دّرٍ ثب دّ کبر حضْر داضتَ ام ثَ عٌْاى ثبسیگز
ّ یب کبرگزداى )
اپزت ًیزًگ اّرًگ .ثَ کبرگزداًی الِبم جعفزی ّ( سیبٍ ّ

غشال )

علیزضب هِزاى
ّ ُوچٌیي اهسبل ُن ثب دّ اثز قٍِْ قجزی ثَ عٌْاى کبرگزداى ّ هطزة ثَ
عٌْاى ثبسیگز .حضْر داضتَ ام ّ ......
حضْر در جطٌْارٍ هبٍ ّ ضِز ُز کذام یک دّرٍ
ّ سَ دّرٍ حضْر در جطٌْارٍ فجز
تْ چِبر سْ خجزی ًیست حسي ثبستبًی در فجز  ۸۷سبلي سٌگلج
اتللْ .فجز سبل  ۸۸تبالر اصلی تئبتز ضِز
ّ ٌُگبهی کَ هیخطکذ پطت دیْار
کبرگزداًی ایٌجبًت در فجز سبل ۹۳

دلن
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ثیص  ۱۴اثز ًوبیطٌبهَ خْاًی در جطٌْارٍ ُبی هختلف  .در طی سبلِبی گذضتَ
تب ثَ اهزّس  ّ .دریبفت جبیشٍ ثبثت ًوبیطٌبهَ خْاًی پیبًْ در سبل ۸۷
.کبرگزداًی ّ ًْیسٌذگی ّ ثبسیگزی در جطٌْارٍ ًیبّراى ّ....
 ۴سبل تذریس در آهْسضگبٍ ثبسیگزی حزفَ ای کْدک ًْجْاى پبًیذ ّ  ۴دّرٍ کست
هقبم ًوبیص ثزتز
کبرگزداًی آثبری چْى

کْتی هْتی
افسبًَ ُبًسل گزتل
رقص کبغذ پبرٍ ُب
ضبسدٍ کْچْلْ کست هقبم ثزتز
کْرًْهتز کست هقبم ثزتز
کلَ پْکِب کست هقبم ثزتز
هن ّ سیي .اًصزاف ضخصی اس داّری ثب داضتي اهتیبس ثزتز
ّ اتللْ کست هقبم ثزتز

