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رون مايپ هاگشناد
٠٩:۵۶ - 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
 تمسق -١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ تامدقمو هياپ تايضاير١٣٩٧٢١١١١٠١٧

لوا
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رون مايپ١٣٩٣يديشمج هجيدخ

 يناسحا هديرف -يفسوي يدهميمومع يسانش تسيزيعطق۴٩۵٩يتست٢٠١۶يسانش تسيز٢٣٩٧٢١١١٢٠٠۴
هديرف -داژن يرسفا انيم-ييابطابط
يرفظم ديس تخد

--رون مايپ١٣٩١

١٢ لصف و )١٠-٧ لوا ات( ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٧رون مايپ١٣٩١يوضر نايفجن دومحم ديس١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٠يتست٢٠١۶كيزيف٣٣٩٧٢١١١٣٠٠١
.دوش هعلاطم

--رون مايپ١٣٨٢يياركشريم دمحا ديس) يندب تيبرت هتشر ( يمومع يميش يشيامزآ٨٢۶٢يتست٢٠١۶يميش۴٣٩٧٢١١١۴٠٠١
 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكارتويپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست٢٠١۶رتويپماكاب ييانشآ۵٣٩٧٢١١١۵٠١۴

يرذآ
--رون مايپ١٣٩٢

 تيبرترد يريگ هزادناو شجنس۶٣٩٧٢١٢١١١١۵
يندب

 داژن يتمھ يلع- ناينامحر داھرفيندب تيبرت رد يريگ هزادنا و شجنس يشيامزآ۵٠٨٧يتست٢٠١٢
رهم

--رون مايپ١٣٩٠

 شزومآ يزير همانرب ينابم٧٣٩٧٢١٢١١٢۶٣
هطسوتم

--هاگآ١٣٩١ريهظ روپ يقتيسردو يشزومآ يزير همانرب تامدقمباتك۶٧٣٧يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢فيس ربكا يلعيتيبرت مولع رد شجنس و يريگ هزادنا يشيامزآ۵۵٩٩يتست٢٠١٢يريگ هزادناو شجنس٨٣٩٧٢١٢١١٢۶۴
--رون مايپ١٣٩٢نايليكو رهچونم - يسابرك هژينمهرواشم و ييامنھار تامدقم يشيامزآ۵٣٠٠يتست٢٠١٢ييامنھارو هرواشم نونفو لوصا٩٣٩٧٢١٢١١٢۶۵
--رون مايپ١٣٨٧نايدحا دمحميشزوم آداوم و لياسو دربراك و هيهت يشيامزآ۴٨۶٧يتست٢٠١٢يشزومآداومدربراكوديلوت١٠٣٩٧٢١٢١١٢۶۶
--رون مايپ١٣٩١دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم تامدقميعطق۶٩٧٣يتست٢٠١٢يشزومآ تيريدم١١٣٩٧٢١٢١١٢۶٧
--رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٨شرورپو شزومآ هفسلفو لوصا١٢٣٩٧٢١٢١١٢۶٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢٣٢ يريبد نيرمت١٣٣٩٧٢١٢١١٢٧٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٣٢ يريبد نيرمت١۴٣٩٧٢١٢١١٢٧١
--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٣٠١٨سيردت نونفواهشور١۵٣٩٧٢١٢١١٢٧٢
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١۶٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 -يناھارف لضفلاوبا -يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتست٢٠١٢يصصخت يجراخ نوتم١٧٣٩٧٢١٢١٢١۵٨
يدمحميلع دومحم

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩رون مايپ١٣٩٠

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١٨٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٩٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٠٣٩٧٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

 -يناھارف لضفلاوباستربار تم
زورهب -دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

--رون مايپ١٣٨٩

--رون مايپ١٣٩١ينيئاگ سابعيناسنا يزول ويزيفيعطق۵٠١٢يتست٢٠١٢يناسنا يژولويزيف٢١٣٩٧٢١٢١۵٠٠٢
--رون مايپ١٣٩٢يساور رغصا يلعيناسنا يموتانآ يشيامزآ۵۴۵٠يتست٢٠١٢يناسنا يموتانآ٢٢٣٩٧٢١٢١۵٠٠٣
--رون مايپ١٣٨٩روپ ناضمر اضردمحمشزرو و هيذغت لوصايعطق۶٩٩۴يتست٢٠١٢شزروو هيذغت٢٣٣٩٧٢١٢١۵٠٠۴
--رون مايپ١٣٩٢يمالسا هقيدص١ زيم يور سينت يشيامزآ٨٨٨٢يتست٠٢٣٢يلمع-١زيم يور سينت٢۴٣٩٧٢١٢١۵٠٠۵
--رون مايپ١٣٩١يدمحم هلارصن١ لابيلاو شزومآ لوصا يشيامزآ۵۴٣٢يتست٠٢٣٢يلمع_١ لابيلاو٢۵٣٩٧٢١٢١۵٠٠۶
--رون مايپ١٣٩٠هدازيلع نيسح دمحمشزرو و تشادهبيعطق۵٠٢٩يتست٢٠١٢شزروو تشادهب٢۶٣٩٧٢١٢١۵٠٠٧
--رون مايپ١٣٨٧يناھارف لضفلاوبايسانش تكرحيعطق۵١٠۶يتست٢٠١٢يشزرو يسانش تكرح٢٧٣٩٧٢١٢١۵٠٠٨
--رون مايپ١٣٩۴يياضر هرھز ،دسا اضردمحم٢ لابيلاو شزومآ لوصا يشيامزآ٩٧۵١يتست٠٢٣٢يلمع-٢ لابيلاو٢٨٣٩٧٢١٢١۵٠٠٩
--رون مايپ١٣٩١هرق يلع دمحم١ يناديم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ يناديموود٢٩٣٩٧٢١٢١۵٠١٠
--رون مايپ١٣٩١يناھارف لضفلاوبايحالصا تاكرحيعطق۴٩٨١يتست٢٠١٢يحالصا تاكرح٣٠٣٩٧٢١٢١۵٠١١
.دوش فذح ٨ و ٧ ،٢ ياھ لصف٣١٣٧رون مايپ١٣٩۵يبارت زانرفيتکرح لماکت و دشر يشيامزآ١٠۴۵٧يتست٢٠١٢يتكرح لماكتودشر٣١٣٩٧٢١٢١۵٠١٢
--رون مايپ١٣٩١يرطط رهچونم٢ يناديم و ود يشيامزآ۵۵۶۵يتست٠٢٣٢يلمع-٢ يناديموود٣٢٣٩٧٢١٢١۵٠١٣
 و اھ کينکت ناسآ شزومآ نوتنيمدبباتك٧٨٩٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ نوتنيمدب٣٣٣٩٧٢١٢١۵٠١۴

نيون ياھ کيتکات
--باتك دادماب١٣٩١ناوخا هديمح

--رون مايپ١٣٩٠تخبكين هلا تجح١ يشزرو يزولويزيفهمانسرد۴٩٠۵يتست١٢٠١٢ يشزرو يژولويزيف٣۴٣٩٧٢١٢١۵٠١۵
-هداز يزامن يدهمتيمشا .يا دراچيرنيرمت ات لوصا زا :ارجا و يتكرح يريگدايباتك٧۵۴١يتست٢٠١٢يتكرح يريگداي٣۵٣٩٧٢١٢١۵٠١۶

 مظاك دمحم ديس
يوسوم ظعاو

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٢ ،١ ياھ لصف٩١٠تمس١٣٩٢
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يندب تيبرت_١۵ : يشزومآ هورگ
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رون مايپ هاگشناد
٠٩:۵۶ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٨٩بغار يرقاب هلا تردق١ لابتوف شزومآ لوصا يشيامزآ۴٩٩٣يتست٠٢٣٢ناردارب- يلمع-١ لابتوف٣۶٣٩٧٢١٢١۵٠١٧
--رون مايپ١٣٨۶يراياقآ رذآ٢ نوتنيمدب شزومآ لوصايعطق۵٠١٠يتست٠٢٣٢نارھاوخ يلمع-٢ نوتنيمدب٣٧٣٩٧٢١٢١۵٠١٨
--رون مايپ١٣٩٢راوسهش اضريلع١ لابدنھ شزومآ لوصا يشيامزآ۵۶۴۴يتست٠٢٣٢يلمع-١ لابدنھ٣٨٣٩٧٢١٢١۵٠١٩
 فذح ناهج نيلولعم کيپملاراپ تاقباسم هب طوبرم ۵لصف٢۵٩٩رون مايپ١٣٨٩دسا اضر دمحمنيلولعم شزرو و يندب تيبرت يشيامزآ۵١٧٣يتست٢٠١٢نيلولعم شزروو يندب تيبرت٣٩٣٩٧٢١٢١۵٠٢٠

.دوش
--رون مايپ١٣٩٢يجلخ نسحيندب تيبرت ينابم و لوصا يشيامزآ۵٠٨١يتست٢٠١٢يندب تيبرت ينابمو لوصا۴٠٣٩٧٢١٢١۵٠٢١
 تيبرت يعامتجاو يناور ينابم۴١٣٩٧٢١٢١۵٠٢٢

يندب
--رون مايپ١٣٩٠هداز مرحم دادرهميندب تيبرت رد يعامتجا -يناور ينابم يشيامزآ۵١۵٠يتست٢٠١٢

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٨٩ينيئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٠٢٣٢يلمع-١انش۴٢٣٩٧٢١٢١۵٠٢٣
 ريمالادبع -يناھارف لضفلاوبا١ لابتكسب شزومآ لوصا يشيامزآ۵٣٢٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ لابتكسب۴٣٣٩٧٢١٢١۵٠٢۴

رايس
--رون مايپ١٣٩١

.دوش هعلاطم ١٢ و ٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٨٧يمتح١٣٩۵ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢يشزرو ياهنامزاس تيريدم۴۴٣٩٧٢١٢١۵٠٢۵
 .يت دراودا-زرواپ .يك تاكسا٢ يشزرو يزولويزيف يشيامزآ۵١٩٨يتست٢٢٠١٢ يشزرو يژولويزيف۴۵٣٩٧٢١٢١۵٠٢۶

يلواھ
--رون مايپ١٣٩٠تخبكين هلا تجح

--رون مايپ١٣٨٩يناھارف لضفلاوباهيلوا ياهكمكيعطق۵٠٠٣يتست٢٠١٢هيلوا ياهكمك۴۶٣٩٧٢١٢١۵٠٢٧
--رون مايپ١٣٩٠هدازدمص امين -يدنمشناد هزمح١ كيتسانميز شزومآ لوصا يشيامزآ۵٣١٩يتست٠٢٣٢يلمع-١ كيتسانميژ۴٧٣٩٧٢١٢١۵٠٢٨
--رون مايپ١٣٩١يفوص يياضر يضترم١ يتشك شزومآ لوصا يشيامزآ۵۶٣٣يتست٠٢٣٢ناردارب- يلمع-١ يتشك۴٨٣٩٧٢١٢١۵٠٢٩
 اضر دمحم -يناھارف لضفلاوبا٢ زيم يور سينت شزومآ لوصا يشيامزآ۵٠۵٢يتست٠٢٣٢نارھاوخ- يلمع-٢زيم يور سينت۴٩٣٩٧٢١٢١۵٠٣٠

روپناضمر
--رون مايپ١٣٩٠

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٩ لصف زا٣٨١رون مايپ١٣٨٩ينيئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٠٢٣٢يلمع-٢انش۵٠٣٩٧٢١٢١۵٠٣١
--رون مايپ١٣٩١فشاك دمحمريميندب تيبرت خيرات يشيامزآ۵٠٧١يتست٢٠١٢يندب تيبرت خيرات۵١٣٩٧٢١٢١۵٠٣٢
 -ينيما اضرديمح -يراياقآ رذآيشزرو يسانش بيسآ اب ييانشآ يشيامزآ٩٧۶۵يتست٢٠١٢يشزرو يسانش بيسآ۵٢٣٩٧٢١٢١۵٠٣٣

يناھارف لضفلاوبا
دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،۶ ،۵ ،٢ ،١ ياھ لصف٣٣٣٣رون مايپ١٣٩۴

--رون مايپ١٣٩٠هدازدمص امين -يدنمشناد هزمح٢ كيتسانميز شزومآ لوصا يشيامزآ۵۴٣٠يتست٠٢٣٢يلمع-٢ كيتسانميژ۵٣٣٩٧٢١٢١۵٠٣۴
--رون مايپ١٣٩١ولتهج هدازدمحم نسح٢ لابتكسب شزومآ لوصاهمانسرد۴٩۴١يتست٠٢٣٢يلمع-٢ لابتكسب۵۴٣٩٧٢١٢١۵٠٣۵
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩۴يناھارف-ينيما اضرديمح-يراياقآميھافم و لوصا :يشزرو كيناكمويب يشيامزآ٩٧۵٢يتست٢٠١٢يشزرو كيناكمويب تامدقم۵۵٣٩٧٢١٢١۵٠٣۶
 يدهم -يمرهج نايردان دوعسمسرادم رد يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٠٩يتست٢٠١٢سرادمرد يندب تيبرت۵۶٣٩٧٢١٢١۵٠٣٧

درفرگراك
--رون مايپ١٣٩٠

.دوش هعلاطم ٣ و ١ ياھ لصف۶٩۴رون مايپ١٣٨٩نايچ هزوك مشاھتاقباسم يارجا زرط و تيريدميعطق۴٩٩٧يتست٢٠١٢تاقباسم يارجازرطو تيريدم۵٧٣٩٧٢١٢١۵٠٣٨
 هاگشناد١٣٩٠راهب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك۵٩۴١يتستتاقباسم يارجازرطو تيريدم٣٩٧٢١٢١۵٠٣٨

انيس يلعوب
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٣ لصف زا٣۵٩

 ديمح -نايھوك هايس تفرعم٢ لابتوف شزومآ لوصاهمانسرد۴٩٧٩يتست٠٢٣٢ناردارب- يلمع-٢ لابتوف۵٨٣٩٧٢١٢١۵٠٣٩
داژن يلعاقآ

--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٨۴ينايكروپ دمحم٢ لابدنھ شزومآ لوصا يشيامزآ۵٠٢۵يتست٠٢٣٢نارھاوخ- يلمع-٢ لابدنھ۵٩٣٩٧٢١٢١۵٠۴٠
--رون مايپ١٣٨٩يفوص يياضر يضترم٢ يتشك شزومآ لوصا يشيامزآ۵١۴٨يتست٠٢٣٢ناردارب- يلمع-٢ يتشك۶٠٣٩٧٢١٢١۵٠۴١
- يلمع-٢ ينامسج يگدامآ۶١٣٩٧٢١٢١۵٠۴٢

نارھاوخ
.دوش هعلاطم ٧ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۶تمس١٣٩٢يبجر ديمح ،ينيئاگ يلعسابعينامسج يگدامآباتك٧٢٧۵يتست٠٢٣٢

--رون مايپ١٣٨٨يروس نمحر -يزردوگ دومحمنيرمت يسانش شور يشيامزآ۵۴٣۶يتست٢٠١٢نيرمت ملع۶٢٣٩٧٢١٢١۵٠۴٧
١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢١۴٣رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٢٠١٢يناوجونو يكدوك يسانشناور۶٣٣٩٧٢١٢١٧١٧١

دوش هعلاطم
--رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٢٠١٢يتيبرت يسانشناور۶۴٣٩٧٢١٢١٧١٧٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۶۵٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۶۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

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

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۶٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) 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 هشيدنا۶٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶٩٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يندب تيبرت_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٨٠٢ : نوناق لامعا مرتيشزرو مولعو يندب تيبرت_٣٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۵۶ - 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
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٧٠٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٧١٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف٧٢٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا٧٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا٧۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٧۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا٧۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٧٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧٨٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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