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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
ياھوگلاو يمالسا تيريدم ينابم٢٣٩٧١١٢١٨١١٧

نآ
 يلع -يدركھد هدنزورف هلا فطلنآ ياھوگلا و يمالسا تيريدم يشيامزآ۵٢٨۵يتست٣٠١٨

راكوج ربكا
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 و يتست١٣٠١٨٠ تايلمعرد قيقحت٣٣٩٧١١٢١٨١١٩
يحيرشت

رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ يرادو لا  ن س حرازا ب  ت ير يد م و  ي با يرازا بهمانسرد۵١٣۴يتست٣٠١٨رازاب تيريدمو يبايرازاب۴٣٩٧١١٢١٨١٢٢
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينيسح نسح ازريميللملا نيب يبايرازاب يشيامزآ۵١٣٢يتست٣٠١٨يللملا نيب يبايرازاب۵٣٩٧١١٢١٨١۴۵
رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يرقاب و راگزيھرپهتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدمهوزج١٠۴٠٠يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم۶٣٩٧١١٢١٨٢١۶
.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٧٣٩٧١١٢١٨٢١٧

 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشتهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩٧١١٢١٨٢١٧
مود شياريو

شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هداز بجر يلع ،رذآ لداع

 جريا ،ينايقدص يحلاص ديشمجهتفرشيپ يرامآ ليلحتباتك٧۶٨٣يتست٢٠١۶يرامآ ليلحت٨٣٩٧١١٢١٨٢١٨
يميھاربا

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفشمارآ-ناتسھ١٣٨٧٢٠٠٨

 يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٩٣٩٧١١٢١٨٢١٩
 ،يناولا
 نسح
درف يياناد

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرافص١٣٩۶٢٠١۵

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم١٠٣٩٧١١٢١٨٢٢٠
 و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩٧١١٢١٨٢٢١

يحيرشت
دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠

 نامزاس١٣٩۴٢٠١۵گنھابش اضرتيريدم يرادباسحباتك٨٨٩۵يتست٢٠١۶تيريدم يرادباسح١٢٣٩٧١١٢١٨٢٢٣
يسرباسح

 نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب لئاسمو يسانشرازاب١٣٣٩٧١١٢١٨٢٢۴
هدنزورف

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٧ ،۶ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩

 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس١۴٣٩٧١١٢١٨٢٢۵
هتفرشيپ

 و يتست٢٠١۶
يحيرشت

 هتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١
)هدش رظن ديدجت-مود تساريو(

.دوش فذح١٢ و ۵ ،۴ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يتارف نسح - كلرس يلع دمحم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ (هژورپ١۵٣٩٧١١٢١٨٣٠۵
راك و بسك ياضف يسررب١۶٣٩٧١١٢١٨٣٠۶

) روحم شزومآ (
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٧٣٩٧١١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور١٨٣٩٧١١٢١٨۶۶٧

)روحم
دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد روپ
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٩٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٢٠١۶تيريدمداصتقا٢٠٣٩٧١١٢٢١١۴٣

ناهبزور
نابات١٣٩٢٢٠١٣

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢١٣٩٧١١٢٢۵٠١٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجهدننك فرصمراتفر يسررب يشيامزآ٩۶٠٨يتست٢٠١۶هدننك فرصمراتفر يسررب٢٢٣٩٧١١٢٣۵٠٢١
 نسح ازريم ،يرقاب دمحميتعنص يبايرازابهوزج١٠٢٠٩يتست٢٠١۶يتعنص يبايرازاب٢٣٣٩٧١١٢٣۵٠٣۵

ينيسح
 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶

رون
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶يبايرازاب تاقيقحت٢۴٣٩٧١١٢٣۵٠۴٢
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب لئاسم رد رانيمس٢۵٣٩٧١١٢٣۵٠۴٣
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