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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٢٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٧٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ۶ سرد يادتبا زا٢٣۶٢رون مايپ١٣٩١يلالج اضريلعتايهلا هتشر - ١ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٧يتست١٢٠١٢ يصصخت نابز٨٣٩٧٢١٢٢٠٠١٨
 يادتبا ات( موس راتفگ و لماک روطب مود و لوا ياھراتفگ٢١۴٠ريذپشناد١٣٩۵يردص دمحمديسلوصاو هقف يدابمباتك۶٩۴٨يتست٢٠١٢لوصاو هقف يدابم٩٣٩٧٢١٢٢٠٠٢٣

.دوش هعلاطم )مراهچ شخب
.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶رون مايپ١٣٩٠يقداص نوطالفا٢ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٨يتست٢٢٠١٢ يصصخت نابز١٠٣٩٧٢١٢٢٠٠٢۵
.دوش فذح ٢ و ١ ياھ لصف۶٩١رون مايپ١٣٩١يلضفا يياسوم يلع١ مالكهمانسرد۵۶۵٧يتست١٢٠١٢ مالك١١٣٩٧٢١٢٢٠٠٣٣
.دوش هعلاطم ٢٠٣ هحفص ات باتك لوا زا٩٣تمس١٣٩١يقيفوت نيسحگرزب نايدا اب ييانشآباتك٧٢٧٠يتست٢٠١٢گرزب نايدااب ييانشآ١٢٣٩٧٢١٢٢٠٠٣٧
--رون مايپ١٣٩١يرصن هللادبع٢مالكهمانسرد۴٨٧٠يتست٢٢٠١٢ مالك١٣٣٩٧٢١٢٢٠٠۴٠
--رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١٢يغالب مولع١۴٣٩٧٢١٢٢٠٠٨٠
 و يملع١٣٩٠يتيآ ديمحلادبع رج ليلخ و يروخاف انحيمالسا ناهج رد هفسلف خيراتباتك۶٩١٣يتست١٢٠١٢ يمالسا هفسلف خيرات١۵٣٩٧٢١٢٢٠١١٣

يگنھرف
.دوش هعلاطم )يباراف( ٢ و ١ لصف مود باب مود شخب٢٧۵٩

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠ينامز يدهم٢ برغ هفسلف خيرات يشيامزآ۵٢۶٠يتست٢٢٠١٢ برغ هفسلف خيرات١۶٣٩٧٢١٢٢٠١١۶
 ينارتقالا سايقلا يادتبا ات مود لصف يادتبا زا يناثلا ءزج٢٧۶٣ملعلاراد١٣٨٨رفظم اضردمحمقطنملاباتك۶٧٩١يتست٣٢٠١٢ قطنم١٧٣٩٧٢١٢٢٠١١٩

.دوش هعلاطم يطرشلا
٢دلج يمالسا مالك شزومآباتك٩٠٢٢يتست٢٠١٢) يصصخت(٣ مالك١٨٣٩٧٢١٢٢٠١٢٣

)يسانشداعم يسانشامنھار(
.دوش هعلاطم مشش شخب ياهتنا ات باتک يادتبا زا٢٩٣٣هط باتك١٣٨٣رهم يديعس دمحم

 لعفلا بارعا( نماثلا سردلا : يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴۴رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٢٠١٢ فرص١٩٣٩٧٢١٢٢٠١٣١
دوش هعلاطم ) عراضملا

 )فذحلاب لالعالا ( عبارلا سردلا يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴١رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست١ فرص٣٩٧٢١٢٢٠١٣١
دوش هعلاطم

 سردلا( يادتبا ات )فذحلاب لالعا :عبارلا سردلا( يادتبا زا٢٩۴رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢٢٠١٢ فرص٢٠٣٩٧٢١٢٢٠١٣٢
.دوش هعلاطم )خساونلا :رشع نماثلا

 رخآ ات عراضملا لعفلا بارعا :نماثلا سردلا : يادتبا زا٣١٩رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٣٠١٨ يدربراكوحن٢١٣٩٧٢١٢٢٠١٣٣
.دوش هعلاطم باتك

 ،ديكاتلا فورح :سداسلا سردلا يادتبا ات باتك ادتبا زا١١٣رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٢٣٠١٨ يدربراكوحن٢٢٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴
.دوش هعلاطم هدايزلا فورح ،مسقلا فورح

 باتك رخآ ات "خساونلا :رشع نماثلا سردلا" يادتبا زا۴٧رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢ يدربراكوحن٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴
.دوش هعلاطم

،مسقلا فورح ،ديكاتلا فورح:سداسلا سردلا : يادتبا زا۵٧رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٣٣٠١٨ يدربراكوحن٢٣٣٩٧٢١٢٢٠١٣۵
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات هدايزلا فورح

--رون مايپ١٣٩١يبيقن مساقلاوباديسيمالسا مولعرد قيقحت شور يشيامزآ۵۵۶٩يتست٢٠١٢يمالسا مولعرد قيقحت شور٢۴٣٩٧٢١٢٢٠١٣۶
--رون مايپ١٣٩١ينابعش نيسح دمحمهقف اب ييانشآ يشيامزآ۵۶١۶يتست٢٠١٢هقفاب ييانشآ٢۵٣٩٧٢١٢٢٠١٣٧
 )يلاعت قح تمکح( ٢١ ثحب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٣۶٣باتک ناتسوب١٣٨٣ناينما راتخميمالسا هفسلف ينابمباتك٩٩٨۴يتست٢٠١٢يمالسا هفسلف تايلك٢۶٣٩٧٢١٢٢٠١٣٨

.دوش هعلاطم
--ديهمت١٣٨١تفرعم يداھ دمحمينآرق مولع شزومآباتك۶٣٩٧يتست٢٠١٢ثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٢٧٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩

 تاحلطصم يھوژپ زاب-ثيدحلا هياردباتك٧۴١٢يتستثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩
نيقيرف هاگن رد يثيدح

 هعلاطم )ربخ تاميسقت( ٣ لصف يادتبا ات باتك يادتبا زا١٠٠تمس١٣٩٢يسيفن يداش
دوش

--رون مايپ١٣٩١راعش رفعج٣ يبرع يناوخ نتمهمانسرد۶٩٧۶يتست٢٠١٢يبرع نوتم كردو تئارق٢٨٣٩٧٢١٢٢٠١۴٠
--رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس۴ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٠۶٠يتست۴٣٠١٨ يدربراكوحن٢٩٣٩٧٢١٢٢٠١۴١
--رون مايپ١٣٩١نايمظان اضريسراف -يبرع -همجرت نف يشيامزآ۵٣١۵يتست٢٠١٢همجرت ياهتراهم٣٠٣٩٧٢١٢٢٠١۴٢
 همدقماب( يخيش اضر ديمحهغالبلا جهناب ييانشآباتك٧٢٧۴يتست٢٠١٢هغالبلا جهنرد يريس٣١٣٩٧٢١٢٢٠١۴٣

 هداز ظعاو دمحم تراظنو
)يناسارخ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٠يراصنا مساقفوصت و نافرع ينابم يشيامزآ۶٩٧٧يتست٢٠١٢يمالسا نافرع تايلك٣٢٣٩٧٢١٢٢٠١۴۴
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فيدر
 مرت
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ياهشورو خيراتاب ييانشآ٣٣٣٩٧٢١٢٢٠١۴۵

نآرقريسفت
--رون مايپ١٣٩۶يکچوک هدازرفعج اضرلعنآرق ريسفت ياهشور و خيرات اب ييانشآ يشيامزآ١٠٧١٣يتست٢٠١٢

 و يملع١٣٩٠يتيآ ديمحلادبع رج ليلخ و يروخاف انحيمالسا ناهج رد هفسلف خيراتباتك۶٩١٣يتست٢٢٠١٢ يمالسا هفسلف خيرات٣۴٣٩٧٢١٢٢٠١۵۵
يگنھرف

 هعلاطم )يلازغ دماحوبا( مراهچ لصف مود باب مود شخب٢٧۶٠
.دوش

 دلج -نيد هفسلف و يمالک ديدج لئاسمباتك١١٠٠۴يتست٢٠١٢نيد هفسلف٣۵٣٩٧٢١٢٢٠١٧٣
مود

دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠، ٩ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣١۵٢يفطصملا رشن١٣٩٣هانپورسخ نيسحلادبع

 اي /ركفلاراد١٣٩٠يناوريش يلعيئابطابط نيسح دمحم ديس)لوا دلج( همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۶٣٠١يتست١۴٠٢۴ هيلاعتم تمكح٣۶٣٩٧٢١٢٢٠٢٠٠
 پاچزا يكي
دوجوم

، مراهچ ، موس ، مود ، لوا هلحرم ، يبرع نتم رب ديكات اب١۴۵٩
 نم وھ و مكلا يف ، ٨ لصف يادتبا ات ( مشش و مجنپ
.دوش هعلاطم ) هيضرعلا تالوقملا

 نيسح دمحم ديس همالع) مود دلج (همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۵۶٨٩يتست٢۴٠٢۴ هيلاعتم تمكح٣٧٣٩٧٢١٢٢٠٢٠١
يئابطابط

 تاغيلبت رتفد١٣٧۶يناوريش يلع
 هزوح يمالسا
هيملع

 هلحرم يادتبا ات باتك يادتبا زا ، يبرع نتم رب ديكات اب۵۴١
.دوش هعلاطم ) لعف و هوق( مهن

 اي /ركفلاراد١٣٩٠يناوريش يلعيئابطابط نيسح دمحم ديس)لوا دلج( همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۶٣٠١يتست٢ هيلاعتم تمكح٣٩٧٢١٢٢٠٢٠١
 پاچزا يكي
دوجوم

٨ لصف يادتبا زا مشش هلحرم ، يبرع نتم رب ديكات اب۵٣٢
 باتك رخآ ات )هيضرعلا تالوقملا نم وھو مكلا يف (
.دوش هعلاطم

.دوش فذح ۴ شخب۴۴٨رون مايپ١٣٩٠يرتشلاچ نايسابع يلع دمحميسيلگنا نابز هب بختنم يفسلف نوتم يشيامزآ۵٢٧٩يتست۴٢٠١٢ يصصخت نابز٣٨٣٩٧٢١٢٢٠٢٠٢
--رون مايپ١٣٩٧يدابآ نيسح يسابع نسح١ ءاشم تمکح يشيامزآ١١٠١٠يتست٢٠١٢)١( ءاشم تمكح٣٩٣٩٧٢١٢٢٠٢٠٣
.دوش فذح ٢ و ١ ياھ لصف۶٩١رون مايپ١٣٩٠ينامز يدهم١ برغ هفسلف خيرات يشيامزآ۵٢٠٧يتست١٢٠١٢ برغ هفسلف خيرات۴٠٣٩٧٢١٢٢٠٢٠۵
٢دلج يمالسا مالك شزومآباتك٩٠٢٢يتست۴٢٠١٢ مالك۴١٣٩٧٢١٢٢٠٢٠۶

)يسانشداعم يسانشامنھار(
.دوش هعلاطم باتک ياهتنا ات )داعم( ٧ شخب يادتبا زا٢٧۵٨هط باتك١٣٨٣رهم يديعس دمحم

 نيسح دمحم ديس همالع) مود دلج (همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۵۶٨٩يتست٣۴٠٢۴ هيلاعتم تمكح۴٢٣٩٧٢١٢٢٠٢٠٧
يئابطابط

 تاغيلبت رتفد١٣٧۶يناوريش يلع
 هزوح يمالسا
هيملع

 و باتك ناياپ ات ) لعف و هوق ( مهن هلحرم يادتبا زا ٢ دلج۵٣۴
 ثحابم ( مھدزاود هلحرم يادتبا ات باتك يادتبا زا :٣ دلج
.دوش هعلاطم ) دوجولا بجاو هب طوبرم

 نيسح دمحم ديس همالع)موس دلج (همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۵۶٩٠يتست٣ هيلاعتم تمكح٣٩٧٢١٢٢٠٢٠٧
ييابطابط

 تاغيلبت رتفد١٣٨٩يناوريش يلع
 هزوح يمالسا
هيملع

 و باتك ناياپ ات ) لعف و هوق ( مهن هلحرم يادتبا زا ٢ دلج۵٣۴
 ثحابم ( مھدزاود هلحرم يادتبا ات باتك يادتبا زا :٣ دلج
.دوش هعلاطم ) دوجولا بجاو هب طوبرم

 و يملع١٣٩٠يتيآ ديمحلادبع رج ليلخ و يروخاف انحيمالسا ناهج رد هفسلف خيراتباتك۶٩١٣يتست٣٢٠١٢ يمالسا هفسلف خيرات۴٣٣٩٧٢١٢٢٠٢٠٨
يگنھرف

.دوش هعلاطم )دشر نبا( مود لصف موس باب مود شخب٢٧۶١

--رون مايپ١٣٩١ينامز يدهمقالخا هفسلف يشيامزآ۵۵٩٨يتست٢٠١٢قالخا هفسلف۴۴٣٩٧٢١٢٢٠٢٠٩
--رون مايپ١٣٩۴يدابآ نيسح يسابع نسح٢ ءاشم تمكح يشيامزآ٩۶٠١يتست٢٢٠١٢ ءاشم تمكح۴۵٣٩٧٢١٢٢٠٢١٠
 نيسح دمحم ديس همالع)موس دلج (همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۵۶٩٠يتست۴٣٠١٨ هيلاعتم تمكح۴۶٣٩٧٢١٢٢٠٢١١

ييابطابط
 تاغيلبت رتفد١٣٨٩يناوريش يلع

 هزوح يمالسا
هيملع

 ات )دوجولا بجاو هب طوبرم ثحابم( مھدزاود هلحرم لوا زا١٠۴
.دوش هعلاطم باتك رخآ

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١ءارسا١٣٨٧يلمآ يداوج...ا تيآيسانش نيدباتك١٠٧۶٧يتست١٢٠١٢ديدج يمالك لئاسم۴٧٣٩٧٢١٢٢٠٢١٢
--رون مايپ١٣٩۴ردژا اضريلع١ ديدج قطنم يشيامزآ٩٧۶٠يتست١٢٠١٢ديدج قطنم۴٨٣٩٧٢١٢٢٠٢١٣
--رون مايپ١٣٩٢ينامز يدهم١ قارشا تمكح يشيامزآ۵۴٧٩يتست٢٠١٢)١( قارشا تمكح۴٩٣٩٧٢١٢٢٠٢١۴
-يياباب يدهم-داژن ينيما يلعيرظن نافرع هفسلف و ينابمباتك١٠٧۶٨يتست١٢٠١٢ يرظن نافرع۵٠٣٩٧٢١٢٢٠٢١۵

ينامرك اضريلع
 هسسوم١٣٩٠

 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
ينيمخ

.دوش هعلاطم مود و لوا شخب٢١۶٧

 هدس يفسلف ياھ شرگن هب يھاگنباتك٩۴۴٣يتست٢٠١٢رصاعم هفسلف۵١٣٩٧٢١٢٢٠٢١٧
متسيب

 يتسھ هفسلف شخب رد رتراس يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٠٢٩يروهط١٣٩٠يلالج هداز بيقن نيسحلادبعريم
.دوش هعلاطم

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ۵ لصف زا٣٧٢ءارسا١٣٨٧يلمآ يداوج...ا تيآيسانش نيدباتك١٠٧۶٧يتست٢٢٠١٢ديدج يمالك لئاسم۵٢٣٩٧٢١٢٢٠٢١٨
--رون مايپ١٣٩۶يقداص نوطالفايقيبطت هفسلف يشيامزآ١٠٨۴۶يتست٢٠١٢يقيبطت هفسلف۵٣٣٩٧٢١٢٢٠٢١٩
 ماما هسسوم١٣٨٧هاپس ريم ربكا رظن ريز -يبيبح اضرملع هفسلف رب يدمآ ردباتك۶٧۵٠يتست٢٠١٢ملع هفسلف۵۴٣٩٧٢١٢٢٠٢٢٠

)هر(ينيمخ
 سرد يادتبا ات ) ملع هفسلف فيرعت( ٢ سرد يادتبا زا٢٩۵

دوش هعلاطم )شور دض رب بتكم ( ١٣
 قطنم :نيدامن قطنم هب ون يدمآردباتك۵٩٣٨يتست٢٢٠١٢ديدج قطنم۵۵٣٩٧٢١٢٢٠٢٢١

اهلومحم
 ماما هاگشناد١٣٩١يربكا اضرنيهك دراواھ ، نمديت لپ

قداص
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

 باتك ناتسوب١٣٨۶يبرثي ييحي ديس رتكديدرورهس قارشا تمكحباتك۶٣۵٨يتست٢٢٠١٢ قارشا تمكح۵۶٣٩٧٢١٢٢٠٢٢٢
مق

 و دقن ،قيبطت(راتفگ حرش نودب ٢ شخب رس ات ١راتفگ زا٢٧٧۵
.دوش هعلاطم لصف رھ )رظن

-يياباب يدهم-داژن ينيما يلعيرظن نافرع هفسلف و ينابمباتك١٠٧۶٨يتست٢٢٠١٢ يرظن نافرع۵٧٣٩٧٢١٢٢٠٢٢٣
ينامرك اضريلع

 هسسوم١٣٩٠
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
ينيمخ

دوش هعلاطم مراهچ و موس شخب٢٨٠٧

 )هباطخلا هعانصلا( ٣ لصف يادتبا ات موس ءزج يادتبا زا٢٧۶۴ملعلاراد١٣٨٨رفظم اضردمحمقطنملاباتك۶٧٩١يتست۴٢٠١٢ قطنم۵٨٣٩٧٢١٢٢٠٢٨٠
.دوش هعلاطم
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيمالسا مالكو هفسلف شيارگ يمالسا فراعمو تايهلا_۶٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۵:٠۴ - ١٣٩٧/١١/٠١ :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
 همين ات زاغآ زا مالسا يليلحت خيراتباتك٩٠٢۶يتست٢٠١٢مالساردص يليلحت خيرات۵٩٣٩٧٢١٢٢٠٢٨۵

مراهچ هدس تسخن
 رشن١٣٩۴يديهش رفعج ديس

- يھاگشناد
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۶٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣
يناسنا مولع

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 هسسوم١٣٩٢يراسناوخ دمحميروص قطنم رصتخم هرودباتك٩٠٢٣يتست١٢٠١٢ قطنم۶١٣٩٧٢١٢٢٠۴۶٠
 و تاراشتنا
 هاگشناد پاچ
نارهت

 هدام رظن زا سايق( مشش شخب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٧۶٢
.دوش هعلاطم )سمخ تاعانص ،

.دوش هعلاطم باتک ياهتنا ات تاطلاغم ۴شخب يادتبا زا١٧١۶تمس١٣٨۴نادنخ رغصا يلعيدربراك قطنمباتك٩٠٢۴يتست٢٢٠١٢ قطنم۶٢٣٩٧٢١٢٢٠۴۶١
 نيدلا لالج ديسوستوزيا وكيھ يشوتيراوزبس تمكح داينبباتك۶۴٣٩يتست٣٢٠١٢ يصصخت نابز۶٣٣٩٧٢١٢٢٠۴۶٢

يوبتجم
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٣نارهت هاگشناد١٣٨٩

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠٨)يريذپشناد( ١ يمالسا هشيدنا۶۴٣٩٧٢١٢٢٠۵٨۴
يياضر

--رون مايپ١٣٩٢

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶۵٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۶۶٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶٧٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف۶٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶٩٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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