
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يتيبرت مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتهرواشم و ييامنھار_٧٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۵۴ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۶رون مايپ١٣٨۶يميھاربا يلعدمحميمومع - ددغ و باصعا يژولويزيف يشيامزآ۶٩٧٩يتست٢٠١٢ددغو باصعا يژولويزيف١٣٩٧٢١١١٢٠٠٣
 مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠١۶يفيصوترامآ٢٣٩٧٢١١١٧٠٠۴

يتيبرت
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢روپ نيما نسح

 يسانشناور رد يطابنتسا رامآ ياهشور يشيامزآ٨٢٨١يتست٢١١۶١۶يطابنتسارامآ٣٣٩٧٢١١١٧٠٠۵
يتيبرت مولع و

 - يدركھد يربكا يلع زانهم
يقاقش داھرف

--رون مايپ١٣٩١

.دوش فذح ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢٠١٢رون مايپ١٣٩۴عراز نيسح -روپ نيما نسحيناور ياهنومزآ دربراك يشيامزآ٨٩٠٠يتست٢١١٢١۶يناور ياهنومزآدربراك۴٣٩٧٢١٢١١٠٠۴
 هرواشمو ييامنھار نونفو لوصا۵٣٩٧٢١٢١١٠٠۵

هداوناخ
--ملع١٣٩٢يرظن دمحم يلعينامرد هداوناخ و ينامرد جوز ينابمباتك۵٧٨۶يتست١١۶١۶

 هرواشمو ييامنھار نونفو لوصا٣٩٧٢١٢١١٠٠۵
هداوناخ

 ربارب رد ناكدوك زا تيامح و هرواشمباتك٨٢٨٢يتست
تاميالمان

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢دنواجرو١٣٨٩ولگب ناجاقآ نسوسيواك نلھ ،پراش اينوس

.دوش فذح ٢ لصف٢۴۴٨رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١٢شرورپو شزومآ هفسلف۶٣٩٧٢١٢١١٠٠۶
--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٢٠١٢سيردت نونفواهشور٧٣٩٧٢١٢١١٠٠٧
.دوش هعلاطم موس شخب۴٧٣يروهط١٣٩۵هداز بيقن نيسحلادبعريمهفسلف هب يدمآردباتك١١٠٢۵يتست٢٠١٢هفسلف تايلك٨٣٩٧٢١٢١١٠٠٩
 ميرم، يرفعج ينسح هناتفيشزومآ يروانف يشيامزآ١٠۴۶١يتست٢١١٢١۶يشزومآ يروانف٩٣٩٧٢١٢١١٠٩٠

 هاش هرين،يناجيرال
ينيدباع ريم نيريش،يدمحم

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵رون مايپ١٣٩۵

 نامرد و ملع :يناور يسانش بيسآباتك١١٠١٩يتست١٢٠١٢ يناور يسانش بيسآ١٠٣٩٧٢١٢١١٠٩٣
٠لوا دلج( يتخانش ناور ياھ لالتخا
)موس تساريو

 دلارج ،نوسناج يرش ،گنيرک نآ
لين ناج ،نوسيويد

 ،روپ يسمش ديمح
روپ يغابص ديعس

.دوش هعلاطم ٧ و ۵ ،٢ ،١ ياھ لصف١۶٧۵دنمجرا١٣٩۶

 ناريارد ناناوجونو ناناوج لئاسم١١٣٩٧٢١٢١١٠٩۴
رصاعمو

--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونم - يسابرك هژينمرصاعم ناريا رد ناناوج و ناناوجون لئاسم يشيامزآ۵۵١٨يتست٢٠١٢

 تعيرش يدهم دمحموارگ كم پيليفقفوم هداوناخ يسانشناورباتك۶٧٩۵يتست٢٠١٢ناماسبان هداوناخ١٢٣٩٧٢١٢١١٠٩۵
يرقاب

.دوش هعلاطم لوا شخب۴۵۵هژناد١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٧ناراكمھ و يناجنز بيطخ اليزانسالك يطابترا ياھ تراهم يشيامزآ١١٣۵٠يتست٢٠١٢سالك يطابترا ياهتراهم١٣٣٩٧٢١٢١١٠٩۶
--رون مايپ١٣٩١درمناوج نيسحمالغ٢ يناور يسانش بيسآ يشيامزآ۵٣٨۶يتست٢٢٠١٢ يناور يسانش بيسآ١۴٣٩٧٢١٢١١٠٩٨
--رون مايپ١٣٩۴يياباب هيسناينامرد يزاب يشيامزآ٩۵٧٢يتست١١۶١۶ينامرد يزاب١۵٣٩٧٢١٢١١٠٩٩
 هرواشمو ييامنھار نونفو لوصا١۶٣٩٧٢١٢١١١٠١

نادنملاس
 هرواشم و ييامنھار نونف و لوصا يشيامزآ۵۶٨٣يتست٢٠١٢

نادنملاس
-هداز هلادبع نسح -عراز نيسح
ييالوك يشخبادخ اتيھانآ

.دوش فذح ۶ لصف۶۶١رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٧راكمھ و يدومحم يدهمهرواشم و ييامنھار زكارم تيريدم يشيامزآ١١٣۵١يتست٢٠١٢هرواشمو ييامنھارزكارم تيريدم١٧٣٩٧٢١٢١١١٠٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٢نارياو مالسارد هداوناخداهن١٨٣٩٧٢١٢١١١٠٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴يلمعراك هژورپ١٩٣٩٧٢١٢١١١٠۴
 - يلسوت سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٣٠١٨يسانش هعماج ينابم٢٠٣٩٧٢١٢١١٣۵٩

لضافاضر
 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩تمس١٣٩٣

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
--رون مايپ١٣٩١يياراخب دمحايعامتجا تافارحنا يسانش هعماج يشيامزآ۵۵۶٠يتست٢٠١٢يعامتجا يسانش بيسآ٢١٣٩٧٢١٢١١٣۶٠
 و يلغش هرواشم و ييامنھار٢٢٣٩٧٢١٢١١٣۶١

نآ هب طوبرم ياھ هيرظن
--رون مايپ١٣٩٠يراوسهشروپ همطافيليصحت و يلغش ييامنھار يشيامزآ٨٢٨۴يتست٣٠١٨

 رد نآ دوبهب و يناسنا طباور٢٣٣٩٧٢١٢١١٣۶٢
اهنامزاس

 اضر دمحم -يمتاح اضرديمحيشزومآ ياهنامزاس رد يناسنا طباور يشيامزآ۵۴۶٩يتست٢٠١٢
يدمرس

.دوش هعلاطم ١٠ لصف رخآ ات ۵ لصف زا٣۶٧رون مايپ١٣٩٠

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن٢۴٣٩٧٢١٢١١٣۶٣
٢ ينامرد

--رون مايپ١٣٩۶ناخرت يضترم٢ ينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ١١٠٢٨يتست٢٠١٢

.دوش فذح ١ لصف۵٩۴رون مايپ١٣٩٣يياضر ربكايسانشناور رد رتويپماك دربراك يشيامزآ٨٩٩٣يتست٢١١۶٣٢يسانشناور رد رتويپماك دربراك٢۵٣٩٧٢١٢١١٣۶۴
.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ياھ لصف٢۵٩١رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٣٠١٨يتيبرت يسانشناور٢۶٣٩٧٢١٢١١٣۶۵
 رد قيقحت ياهشور تامدقم٢٧٣٩٧٢١٢١١٣۶۶

يتيبرت مولع و يسانشناور
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١١٢١۶

يتيبرت مولع
.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

--رون مايپ١٣٩١يجنگ هزمحيجنسناور يشيامزآ۵۶٣۶يتست٢٠١٢يجنس ناور٢٨٣٩٧٢١٢١١٣۶٧
 اھ هيرظن( تيصخش يسانشناور٢٩٣٩٧٢١٢١١۴٠٧

) ميھافم و
.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصف٢۵٩٠رون مايپ١٣٩٢يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠١٨

.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩٢نيرزرمك ديمح٢ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۵٧٩يتست٢٢٠١٢ دشر يسانشناور٣٠٣٩٧٢١٢١١۴٠٨
--رهچ١٣٧٩ييانث رقابيھورگ هرواشم و ينامرد ناورباتك۶٧۶۵يتست٢٠١٢يھورگ هرواشم و ييامنھار٣١٣٩٧٢١٢١١۴٠٩
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٣٢٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن٣٣٣٩٧٢١٢١١۴۴٩
١ ينامرد

 -يفسوي اضريلع- ناخرت يضترمينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتست٢٠١٢
يقاقش داھرف

دوش فذح ٨ و ٧ ياھ لصف١٨٧٢رون مايپ١٣٩٠

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢٣٢ يزروراك٣۴٣٩٧٢١٢١١۴۵٠
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رون مايپ هاگشناد
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٣٢ يزروراك٣۵٣٩٧٢١٢١١۴۵١
 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣١٧يتست٢٠١٢هرواشم يصصخت نابز٣۶٣٩٧٢١٢١٢٠۴۴

هرواشم و ييامنھار
--تمس١٣٩٠اشوك روصنم

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣٧٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٨٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٣٩٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۴٠٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴١٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۴٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۴٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف٢۵٩٣رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٢٢٠١٢ يمومع يسانشناور۴۴٣٩٧٢١٢١٧٠٠۶
--رون مايپ١٣٩٢زورفا يلعمالغيريگداي تالالتخا يشيامزآ۵٢٣١يتست٢٠١٢يريگداي تالالتخا۴۵٣٩٧٢١٢١٧٠٣۵
.دوش فذح ١۵ و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۵رون مايپ١٣٩١يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست١٢٠١٢دشر يسانشناور۴۶٣٩٧٢١٢١٧٠۴۶
 يسانشناور يصصخت نابز نوتم۴٧٣٩٧٢١٢١٧٠۴٩

يتيبرت مولعو
--رون مايپ١٣٨٩يناتسدرك دواد - عراز نيسحهجراخ نابز هب ١ يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۴٩٣يتست٣٠١٨

 ناكدوك شزومآو يسانشناور۴٨٣٩٧٢١٢١٧٠۵١
ييانثتسا

 - يمشاھ ينب هلادبع ديسييانثتسا ناكدوك شرورپ و شزومآ يشيامزآ۵۴۵٨يتست٢١١٢١۶
رافص هداز مالغ نيسح

--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩٢نموف نشلگ لوسر دمحمهورگ ييايوپ يسانشناورهمانسرد۴٨۶٩يتست٢٠١٢هورگ ييايوپ يسانشناور۴٩٣٩٧٢١٢١٧٠۵٢
--رون مايپ١٣٩۴روپ نيما نسح- ييافطصم يلعناكدوك راتفر رييغت و حالصا ياهشور يشيامزآ٩٧۶۶يتست٢٠١٢راتفر حالصاورييغت ياھ شور۵٠٣٩٧٢١٢١٧٠۵٣
.دوش فذح ٨ و ۶ ياھ لصف٢٣۴٣رون مايپ١٣٩٢يدنوخآ الينهرواشم و ييامنھار يسانشناور يشيامزآ۵۵٠۴يتست٢٠١٢هرواشمو ييامنھار لوصاو ينابم۵١٣٩٧٢١٢١٧٠۵۵
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست١٢٠١٢ يمومع يسانشناور۵٢٣٩٧٢١٢١٧٠۵۶
.دوش فذح١۴ و ١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف٢٢٠۴رون مايپ١٣٩٢يميرك فسوييعامتجا يسانشناور يشيامزآ۵١۶٨يتست٢٠١٢يعامتجا يسانشناور۵٣٣٩٧٢١٢١٧١٠۵
 نادنمشناد هاگديدزا يسانشناور۵۴٣٩٧٢١٢١٧١٠۶

يمالسا
 نادنمشناد هاگديد زا سفنا ملعيعطق۵٢٣٢يتست٢٠١٢

يمالسا
.دوش فذح ١٠ و ٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف٢۵٨٧رون مايپ١٣٩٢نايمشاھ دمحا ديس

.دوش فذح ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢۵٨١رون مايپ١٣٩٠دنودمحا يلع دمحميناور تشادهبهمانسرد۵٠۶٨يتست٢٠١٢يناور تشادهب۵۵٣٩٧٢١٢١٧١٠٧
.دوش هعلاطم ۵و ۴ ،٣ ،١ ياھ لصف١٧۴٧تمس١٣٨٩ايك راك هناورپرمارب.ما سنروليراكددم ياهتراهم و لحارمباتك٧۵١٠يتست٢٠١٢يعامتجا يراكددم۵۶٣٩٧٢١٢١٧١٠٨
--رون مايپ١٣٩۴ناراكمھ و يبارهسيكشزپناور تامدقم يشيامزآ٩۶٠٣يتست٢٠١٢يكشزپناور تامدقم۵٧٣٩٧٢١٢١٧١٠٩
 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴رون مايپ١٣٩١عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتست٣٠١٨يريگداي يسانشناور۵٨٣٩٧٢١٢١٧١٨۶

.دوش
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۵٩٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۶٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۶١٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۶٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶٣٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۶۴٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶۵٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۶۶٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۶٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۶٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۶٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يتيبرت مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتهرواشم و ييامنھار_٧٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۵۴ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ينابم( يمالسا قالخا٧٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣

) ميھافمو
--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٧١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧٢٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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