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فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاسدادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩۶

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١نایلیكو رھچونمسيردت نونف و اھشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٣٠١٨سيردت نونفواھشور٢٣٩٨٢١٢١١٠١۴

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣هداز میھاربايسیعتیبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٨شرورپو شزومآ هفسلفو لوصا٣٣٩٨٢١٢١١٢۶٩

 يفسلف ينابم هب هرابود يھاگن يشيامزآ۵۴۶٧يتست٣٠٢۴يشزومآ تيريدم هفسلف۴٣٩٨٢١٢١١٢٨٠
يشزومآتيريدم ردT.Q.M و مسيرولیت

.دوش فذح٢ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١يدمرس اضر دمحم

 سابع-يدمرس اضردمحميتیبرت يارآ و يفسلف بتاكمباتك١١۴٨۴يتست٢٠١۶يتیبرت ءارآ و يفسلف بتاكم۵٣٩٨٢١٢١١٢٨١
يراكش سابع-يدمحم

.دوش هعلاطم١١ و٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٨٢٠١٩

 يدرکيور:يشزومآ يربھر و تراظنباتك١١۴٨٧يتست٣٠٢۴يشزومآ ييامنھارو تراظن۶٣٩٨٢١٢١١۴١٢
يلوحت

 نفتسا،نمکياگ.يد لراک
...و سار ما اتيووژ.نودروگ.يب

 سمش اضرمالغ
دومحم-يناکرم
يمساقلاوبا

دیھش هاگشناد١٣٩١٢٠١٢
يتشھب

و يحارط راتخاس( ينامزاس ياھيروئتباتك٨۶۵٧يتست٣٠٢۴تيريدم ينامزاس ياھيروئت٧٣٩٨٢١٢١١۴١٣
)اھدربراك

.دوش فذح١۵ و١٠ ،۴ ياھ لصفرافص١٣٩٢٢٠١٣يناولا يدھم دیسزنیبار نفیتسا

.دوش فذح٣ لصفرون مایپ١٣٨٧٢٠٠٧يراجن اضريمالسا تيريدم ينابمهمانسرد۵١٩۶يتست٢٠١۶يمالسا تيريدم لوصا٨٣٩٨٢١٢١١۴١۴

 دربراكواھمتسیس لیلحتو هيزجت٩٣٩٨٢١٢١١۴١۵
يشزومآتيريدم رد نآ

 رد نآ دربراک و اھ متسیس لیلحت و هيزجت يشيامزآ١٠۴٢٠يتست٢٠١۶
يشزومآ تيريدم

 هعلاطم١٣ و١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩۵٢٠١۶درونھر هلا جرف ،يھللا حتف دمحا
.دوش

 رد يناسنا طباور و راتفر١٠٣٩٨٢١٢١١۴١۶
يشزومآياھنامزاس

 و يشزومآ زکارم رد طباور و راتفرباتك٩۶۴۵يتست٢٠١۶
يھاگشناد

زارفارس١٣٩۴٢٠١۵يکلم دیمح

 ، دیعس میسن ، نایبارض نازورفيشزومآ يزير همانرب و لوصا يشيامزآ١٠۶۶٩يتست٢٠١۶يشزومآ يزير همانرب لوصا١١٣٩٨٢١٢١١۴١٧
يزردوگ انادنام

.دوش فذح۵ لصفرون مایپ١٣٩۶٢٠١٧

تيريدم رد يطابنتسا رامآ دربراك١٢٣٩٨٢١٢١١۴١٨
يشزومآ

 رظن ديدجت (هتفرشیپ يطابنتسا رامآباتك١٠٨۴۴يحيرشتو يتست٣٠٢۴
٢تساريو)هدش

-فیص نسح دمحم-عراز نیسح
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٩۶٢٠١٧

 نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ۵٣۵٣يتست٣٠٢۴يشزومآ تيريدم لوصا١٣٣٩٨٢١٢١١۴٢٠
فیص

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢

-نایياسراپيلعرلسد يرگيناسنا عبانم تيريدم ينابمباتك٧٧٨٣يتست٣٠٢۴يناسنا يورین تيريدم١۴٣٩٨٢١٢١١۴٢١
يبارعا دمحم

 رتفد١٣٩٢٢٠١٣
 ياھشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 تيريدم رد قیقحت ياھشور١۵٣٩٨٢١٢١١۴٢٢
يشزومآ

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٢،۴ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 تيريدم رد قیقحت ياھشور٣٩٨٢١٢١١۴٢٢
يشزومآ

هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم۶ و۴ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

هاگآ١٣٩١٢٠١٢ریھظ روپ يقتيسردو يشزومآ يزير همانرب تامدقمباتك۶٧٣٧يتست٣٠٢۴يشزومآ يزير همانرب تامدقم١۶٣٩٨٢١٢١١۴۴٧

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢)روحم شزومآ(رانیمس١٧٣٩٨٢١٢١١۴۵٧

شزومآ( هتفرشیپ سيردت شور١٨٣٩٨٢١٢١١۴۵٨
)روحم

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ۵۵۶١يتست٢٠١۶
يكینورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمھب
فيرش

.دوش فذح٣ شخبرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

شزومآ( هتفرشیپ سيردت شور٣٩٨٢١٢١١۴۵٨
)روحم

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴عراز نیسح ،دیعس میسنهتفرشیپ سيردت شور يشيامزآ٩٢٩١يتست
رون

.دوش فذح٨ و۶ ،۴ ياھلصف

رد يریگداي لوصا و اھيروئت دربراك١٩٣٩٨٢١٢١١۴۶۴
)روحم شزومآ(يسرد يزيرهمانرب

 يلع-يياضر ربكا-عراز نیسحيتیبرت يسانش ناورباتك١٠٣٠۵يتست٢٠١۶
يئافطصم

.دوش فذح۴ و٢،٣ ياھ لصفرون مایپ١٣٩۵٢٠١۶

 )يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٢٠٣٩٨٢١٢١١۴۶۵
)روحمشزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم لوصا يشيامزآ٨٢۶٣يتست٢٠١٢يشزومآ تيريدم لوصا و ينابم٢١٣٩٨٢١٢١١۶١٧

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨
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