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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

.دوش هعلاطم ٢١١ هحفص ات ١۵٩ هحفص زا٢۶٣دجمA LEVEL AND ASLEVEL LAWMARTIN HUNT١٣٩١٢٠١٢باتك۶٧٠٢يتست٢٠١٢هجراخ نابز هب١ يقوقح نوتم٢٣٩٧٢١٢١٢١٧٧
 يجراخ نابز٢ يقوقح نوتم٣٣٩٧٢١٢١٢١٧٨

يصصخت
.دوش هعلاطم ٢ يقوقح نوتم ١۵۵ هحفص ات ٩۵ هحفص زا٣٢٢دجمA LEVEL AND ASLEVEL LAWMARTIN HUNT١٣٩١٢٠١٢باتك۶٧٠٢يتست٢٠١٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز۴٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

١ يبدا ياھ بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۵٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٧٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٨٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٩٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
٣ لصف يادتبا ات ناناوجون و ناكدوك يراكھزب يگدرتسگ :لوا شخب۴۵٨رتسگداد١٣٩٠٢٠١١يمظعم الهشناناوجونو ناكدوك يراكھزبباتك۶٧٨۶يتست١١٠۶ لافطا يراكھزب١٠٣٩٧٢١٢١٧١۴٩

 ات يراكھزب رب رثوم يطيحم لماوع موس شخب و يراكھزب شجنس
.دوش هعلاطم يراكھزب ياهھورگ و نالاسمھ ۴ لصف يادتبا

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١١٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
.دوش هعلاطم نورشعلا و يناث سردلا ات باتك يادتبازا۴١١رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يروميت نسحموحنلا و فرصلاهمانسرد۴٩٩٢يتست١٠۶يبرع١٢٣٩٧٢١٢٢٠٢٨۶
 يمالسا قوقح رد لالدتسا داينبباتك۶٩٣٨يتست١٢٠١٢ هقف لوصا١٣٣٩٧٢١٢٢٠٢٨٧

)مود تساريو(
 ياھ هشيدنا١٣٨٩٢٠١٠يردص دمحم ديس

يقوقح
 راتفگ يادتباات )ينيشيپ ياھ ينتسناد( مود شخب ،تسخن راتفگ زا٢٧٧٩

)هلدا( مجنپ
 هعمل همجرت رد نيعم دوقعباتك۶٩۴٢يتست١٢٠١٢ هقف نوتم١۴٣٩٧٢١٢٢٠٢٨٨

تلاكو.هراجا.رجاتم
 ياھ هشيدنا١٣٨٩٢٠١٠يردص دمحم ديس

يقوقح
--

 .هعمل همجرت رد هداوناخ قوقحباتك۶٩٣٩يتست٢٢٠١٢ هقف نوتم١۵٣٩٧٢١٢٢٠٢٨٩
ناعل.ءاليا.قالط.حاكن

 ياھ هشيدنا١٣٨٩٢٠١٠يردص دمحم ديس
يقوقح

--

 تساريو( يتھاقف هلدا اي هيلمع لوصاباتك۶٩٣٧يتست٢٢٠١٢ هقف لوصا١۶٣٩٧٢١٢٢٠٢٩٠
)تسخن

 ياھ هشيدنا١٣٨٩٢٠١٠يردص دمحم ديس
يقوقح

 تيھام ليلحت و عاونا -فيراعت - ليلد( تسخن شخب طقف لوا راتفگ زا٢٧٨٠
 )ميسقت ليلد و ليلد ميسقت مود شخب يادتبا ات( )يقوقح و يهقف
 )هقف لوصا راتخاس ياھ ينوگرگد( مود شخب يادتبا زا مود راتفگ زا و
.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات

.دوش هعلاطم هيصولا و ثاريملا ثحبم١۴٣٩تمس١٣٩٢٢٠١٣يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست٣٢٠١٢ هقف نوتم١٧٣٩٧٢١٢٢٠٢٩١
.دوش هعلاطم ءاضقلا ،تاداهشلا١۴۴۴تمس١٣٩١٢٠١٢يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)١( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٧يتست۴٢٠١٢ هقف نوتم١٨٣٩٧٢١٢٢٠٢٩٢

.دوش هعلاطم تايدلا و صاصقلا ،دودحلا١۴۴۵تمس١٣٩٢٢٠١٣يتيآ اضردمحم ينيما اضريلع)٢( دلج هعملا حرشلا يف هضورلا ريرحتباتك٧٣۶٨يتست۴ هقف نوتم٣٩٧٢١٢٢٠٢٩٢
مولع رشن زكرم١٣٨۶٢٠٠٧داماد ققحم يفطصم ديس)يندم شخب( هقف دعاوقباتك۵٨٩۶يتست١٢٠١٢ هقفدعاوق١٩٣٩٧٢١٢٢٠٢٩٣

يمالسا
.دوش هعلاطم ضبق زا لبق عيبم فلت هدعاق ات باتک يادتبا زا١٨٧۶

 تايآ زا ماکحا طابنتسا( ماکحالا تايآباتك٩۴۵۵يتست١٠۶ماكحالا تايآ٢٠٣٩٧٢١٢٢٠٢٩۴
)نارق

--يدنسرخ١٣٩٢٢٠١٣هداز بيان ميھاربا رتکد

مولع رشن زكرم١٣٩٢٢٠١٣داماد ققحم يفطصم ديس)مود شياريو(يئازج شخب ۴هقف دعاوقباتك۵٨٩٧يتست٢١٠۶ هقفدعاوق٢١٣٩٧٢١٢٢٠٢٩۵
يمالسا

 ندوب ينوناق لصا ( نايبالب باقع حبق ي هدعاق : تسخن لصف زا٢۵۴
 ندوب يصخش لصا ( رزو ي هدعاق مجنپ لصف يادتبا ات ) تازاجم
دوش هعلاطم )تازاجم

) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣
يناسنا مولع

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا٢٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

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

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 رشن رتفد١٣٨٨٢٠٠٩ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٢۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۵٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢۶٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 دادادخ داھرف -نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٢٠١٢داصتقا ملع ينابم٢٧٣٩٧٢١٢٢١٠٣٧

يمرهج يسوم هناگي -يشاك
.دوش هعلاطم ١٨ و ١۴ ،٩ ،٨ ،٧ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۵٩رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

.دوش هعلاطم ١۶ لصف رخآ ات ١ لصف زا٣٣٠دجم١٣٨٧٢٠٠٨يچماداب - يربجنريمومع هيلام و يلام قوقحباتك٩٠۵٠يتست٢٠١٢يمومع هيلام٢٨٣٩٧٢١٢٢١٠٣٨
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٢٠١٢يسانش هعماج ينابم٢٩٣٩٧٢١٢٢٢٠٧٨

 - يلسوت
لضافاضر

١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩تمس١٣٩٣٢٠١۴
.دوش هعلاطم

 ماظن رد هعلاطم و قوقح ملع همدقمباتك۵٧۵۴يتست٢٠١٢قوقح ملع همدقم٣٠٣٩٧٢١٢٢٣٠٢٠
ناريا يقوقح

 تكرش١٣٩٢٢٠١٣نايزوتاك رصان
 يماهس
راشتنا

.دوش هعلاطم )لوا لصف ءزج هب( لوا شخب١٧٨٩

--نازيم١٣٩٢٢٠١٣يليبدرا يلع دمحم١ دلج يمومع يازج قوقحباتك٨٨٨۴يتست١٣٠١٨ يمومع يازج قوقح٣١٣٩٧٢١٢٢٣٠٢١
--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يورسخ نسح١ يساسا قوقح يشيامزآ۵۴٣۵يتست١٢٠١٢ يساسا قوقح٣٢٣٩٧٢١٢٢٣٠٢٢
 تيامحو صاخشا١ يندم قوقح٣٣٣٩٧٢١٢٢٣٠٢٣

نيروجحمزا
 يضترمديس- يئافص نسح ديسنيروجحم و صاخشا يندم قوقحباتك٧۴٠٧يتست١٠۶

هداز مساق
.دوش فذح تسا هدش هتشون زير طخ اب هك يبلاطم١٢۴٩تمس١٣٩٢٢٠١٣

--نازيم١٣٩٢٢٠١٣يليبدرا يلع دمحم٢ دلج يمومع يازج قوقحباتك٨٨٨۵يتست٢٢٠١٢ يمومع يازج قوقح٣۴٣٩٧٢١٢٢٣٠٢۴
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧شناد جنگ١٣٩٠٢٠١١يلدگيب ييايضيمومع للملا نيب قوقحباتك۵٨۵٩يتست١٢٠١٢ يمومع للملا نيب قوقح٣۵٣٩٧٢١٢٢٣٠٢۵
--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يھاشناريا اضريلع مود تساريو ١( يندم يسرداد نييآ ( يشيامزآ١٠٩١٨يتست١٢٠١٢ يندم يسرداد نييآ٣۶٣٩٧٢١٢٢٣٠٢۶
 ميھاربا- يمشاھ دمحا ديستيکلام و لاوما قوقحباتك٩۴۵٢يتست٢٠١٢تيكلامو لاوما٢ يندم قوقح٣٧٣٩٧٢١٢٢٣٠٢٧

هداز يقت
--دجم١٣٩٢٢٠١٣

--نازيم١٣٩٣٢٠١۴يليبدرا٣ دلج يمومع يازج قوقحباتك٩۴۵٣يتست٣٢٠١٢ يمومع يازج قوقح٣٨٣٩٧٢١٢٢٣٠٢٨
 ،يراجت تالماعم ،تايلك :تراجت قوقحباتك٧۴٠٠يتست١٠۶صاخشا١ تراجت قوقح٣٩٣٩٧٢١٢٢٣٠٢٩

-تيلاعف يھدتامزاس و راجت
--تمس١٣٩٢٢٠١٣ينيكسا اعيبر

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٢يورسخ نسح٢ يساسا قوقح يشيامزآ۵۵٣۵يتست٢٣٠١٨ يساسا قوقح۴٠٣٩٧٢١٢٢٣٠٣٠
 يسوم ميھاربا- يورسخ نسح١ يرادا قوقح يشيامزآ١١٣۶۵يتست١٢٠١٢ يرادا قوقح۴١٣٩٧٢١٢٢٣٠٣١

هداز
--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨

 دعاوق :يندم قوقح يتامدقم هرودباتك۶٨۶۶يتست٣٠١٨اھدادرارق تايلك٣ يندم قوقح۴٢٣٩٧٢١٢٢٣٠٣٢
اھدادرارق يمومع

--نازيم١٣٨٩٢٠١٠ييافص نيسح ديس

 و شزومآ١٣٩٠٢٠١١اناوت يفجنيسانش مرجباتك۶٩٣۵يتست٢٠١٢يسانش مرج۴٣٣٩٧٢١٢٢٣٠٣٣
شجنس

--

 هيلع ميارج يصاصتخا يرفيک قوقحباتك٨٨٨٧يتست١٣٠١٨ يصاصتخا يازج قوقح۴۴٣٩٧٢١٢٢٣٠٣۴
)تايانج( صاخشا

--نازيم١٣٩٢٢٠١٣اين ياقآ نيسح

 يسوم ميھاربا- يورسخ نسح٢ يرادا قوقح يشيامزآ١١٣۶۶يتست٢٢٠١٢ يرادا قوقح۴۵٣٩٧٢١٢٢٣٠٣۵
هداز

--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨

 هيلع ميارج ٢ يصاصتخا يرفيک قوقحباتك٨٨٨٨يتست٢٢٠١٢ يصاصتخا يازج قوقح۴۶٣٩٧٢١٢٢٣٠٣۶
تيکلام و لاوما

 زا ،يرادربھالک مرج صاخ روص ات يمالسا هقف رد يرادربھالک مرج زا١۶١٧نازيم١٣٩٢٢٠١٣يقداص يدمحمريم نيسح
 ،تناما رد تنايخ صاخ روص ات يمالسا هقف رد تناما رد تنايخ مرج
 ،يندشن تخادرپ کچ رودص ات تقرس فيرعت زا ،تقرس ات سالتخا زا
.دوش هعلاطم باتک رخآ هحفص ات يرفيک قوقح عوضوم کچ فيرعت زا

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ٧ لصف زا٣٧۶شناد جنگ١٣٩٠٢٠١١يلدگيب ييايضيمومع للملا نيب قوقحباتك۵٨۵٩يتست٢٢٠١٢ يمومع للملا نيب قوقح۴٧٣٩٧٢١٢٢٣٠٣٧
 هعلاطم نآ يارجا يگنوگچ و يدازآ بلس ٢ شخب لوا ات باتك لوا زا٧٩لگنج١٣٩٢٢٠١٣يرافص يلعيسانش رفيكباتك۶٩٠٢يتست١٠۶يسانشرفيك۴٨٣٩٧٢١٢٢٣٠٣٨

دوش
 جراخ تامازلا۴ يندم قوقح۴٩٣٩٧٢١٢٢٣٠٣٩

اھدادرارقزا
 دمحا ديس -هداز يقت ميھاربايرهق نامض - يندم تيلوئسم يشيامزآ۵۶٨٠يتست٢٠١٢

يمشاھ يلع
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١٣

دوش فذح يماهس ريغ طلتخم ياھ تكرش۵٢٠تمس١٣٩٢٢٠١٣ينيكسا اعيبرا دلج يراجت ياهتكرش ،تراجت قوقحباتك٧۴٠١يتست٢٢٠١٢ تراجت قوقح۵٠٣٩٧٢١٢٢٣٠۴٠
--تمس١٣٩٢٢٠١٣ينيكسا اعيبر٢دلج يراجت ياهتكرش ،تراجت قوقحباتك٧۴٠٢يتست٢ تراجت قوقح٣٩٧٢١٢٢٣٠۴٠

--نازيم١٣٩۶٢٠١٧يماما.ييافصهداوناخ قوقح رصتخمباتك۶٨۶٨يتست٣٠١٨هداوناخ۵ يندم قوقح۵١٣٩٧٢١٢٢٣٠۴١
 دلج نيداينب هرود :يندم يسرداد نييآباتك٩٠٨٢يتست٢٢٠١٢ يندم يسرداد نييآ۵٢٣٩٧٢١٢٢٣٠۴٢

مود
--کارد١٣٨٧٢٠٠٨سمش ..ا دبع

--شناد رهش١٣٩۴٢٠١۵يقلاخ يلع١ دلج يرفيك يسرداد نييآباتك٩٨۶٢يتست١٢٠١٢ يرفيك يسرداد نييآ۵٣٣٩٧٢١٢٢٣٠۴٣
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢فابجك لآ نيسح١ يصوصخ للملا نيب قوقح يشيامزآ۵۶١٨يتست١٢٠١٢ يصوصخ للملا نيب قوقح۵۴٣٩٧٢١٢٢٣٠۴۴
--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يکھ ديشرف ،يورسخ نسحراک قوقح يشيامزآ١١٣۶٧يتست٢٠١٢راك قوقح۵۵٣٩٧٢١٢٢٣٠۴۵
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠١١۶ يقيقحتراك۵۶٣٩٧٢١٢٢٣٠۴۶
 تمسق نيعمدوقع۶ يندم قوقح۵٧٣٩٧٢١٢٢٣٠۴٧

) فلا(
 - عيب( ١ نيعم دوقع :۶ يندم قوقحباتك۶٧٠٨يتست٣٠١٨

)حلص - ضرق - هلاعج - هراجا - هضواعم
--دجم١٣٩١٢٠١٢يديهش يدهم

مود شخب )مشش و مجنپ ، مراهچ ،موس ، مود لصف ( لوا شخب۵٧۵تمس١٣٩٢٢٠١٣ينايك دازرهم -يزردوگقوقح نايوجشناد يارب ينوناق يكشزپباتك٧٣۴١يتست١١۶١۶ينوناق يكشزپ۵٨٣٩٧٢١٢٢٣٠۴٨
موس ،مود، لوا لصف( موس شخب )مجنپ و مراهچ ،موس ، لوا لصف (
 ، مود لصف ( مشش شخب )موس لصف ( مراهچ شخب )مراهچ و
 لصف ( متشھ شخب )مود و لوا لصف ( متفھ شخب )مراهچ و موس
دوش هعلاطم ) مجنپ و مراهچ ، موس ، مود ، لوا
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت قوقح_٢٣ : يشزومآ هورگ
٣٨٧٢ : نوناق لامعا مرتقوقح_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۵٧ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
سرد مانسرد

 عون
نومزآ

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--شناد رهش١٣٩۴٢٠١۵يقلاخ يلع٢ دلج يرفيك يسرداد نييآباتك٩٨۶٣يتست٢١٠۶ يرفيك يسرداد نييآ۵٩٣٩٧٢١٢٢٣٠۴٩
 هيلع ميارج ٣ يصاصتخا يرفيک قوقحباتك٨٨٨٩يتست٣٢٠١٢ يصاصتخا يازج قوقح۶٠٣٩٧٢١٢٢٣٠۵٠

يمومع شياسآ و تينما
 هعلاطم اشترا و اشر لوا ات ناريا قوقح رد تينما ميارج نيرتمهم زا١۶١٨نازيم١٣٩٢٢٠١٣يقداص يدمحمريم نيسح

.دوش
 داهج١٣٩٢٢٠١٣يرهش اضرمالغكالما و دانسا تبث قوقحباتك٧۵٨١يتست١٠۶تبث قوقح۶١٣٩٧٢١٢٢٣٠۵١

 يھاگشناد
همالع هاگشناد
ييابطابط

 هعلاطم )کالما و دانسا تبث جراخم و هفرعت( ٧ باب رس ات باتک لوا زا١٢۵
.دوش

 - يصوصخ للملا نيب قوقح عماجباتك۶٠٩٩يتست٢٢٠١٢ يصوصخ للملا نيب قوقح۶٢٣٩٧٢١٢٢٣٠۵٢
نيناوق ضراعت

 رشن زكرم١٣٩٢٢٠١٣يساملا يلع داجن
يھاگشناد

.دوش فذح تسخن شخب زا ٢ لصف٣٣٩۶

 دلج نيداينب هرود :يندم يسرداد نييآباتك٩٠٨٣يتست٣٢٠١٢ يندم يسرداد نييآ۶٣٣٩٧٢١٢٢٣٠۵٣
موس

--کارد١٣٨٧٢٠٠٨سمش ..ا دبع

 تمسق نيعمدوقع٧ يندم قوقح۶۴٣٩٧٢١٢٢٣٠۵۴
) ب(

 يياهسرد :يندم قوقح يتامدقم هرودباتك٩۴۵۴يتست٣٠١٨
 هرود نايوجشناد يارب نيعم دوقع زا
 ،تلاکو ،هيراع ،هعيدو :يسانشراک
نھر ،تلافک ،هلاوح ،نامض

--شناد جنگ١٣٨۶٢٠٠٧نايزوتاک

.دوش هعلاطم يا هقطنم ياهنامزاس يادتبا ات باتک يادتبا زا١٧١٧نازيم١٣٩۶٢٠١١هداز يسوم اضريللملا نيب ياھ نامزاسباتك۶٨۶۴يتست٢٠١٢للملا نيب ياهنامزاس قوقح۶۵٣٩٧٢١٢٢٣٠۵۵
 ضبق،هتفس ،تارب( تراجت قوقحباتك٧٣٩٨يتست٣٢٠١٢ تراجت قوقح۶۶٣٩٧٢١٢٢٣٠۵۶

)كچ و لماح هجو رد دانسا، رابنا
--تمس١٣٩۵٢٠١٣ينيكسا اعيبر

.دوش هعلاطم ربتعم يياضق ياھ هيور زا يا هراپ ات باتك لوا زا١٠١رادياپ١٣٨۶٢٠٠٧يندم نيدلا لالج ديسيئاضق هيورباتك۶٣۶٧يتست١٠۶يياضق هيور۶٧٣٩٧٢١٢٢٣٠۵٧
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١١۶ يقيقحتراك۶٨٣٩٧٢١٢٢٣٠۵٨
 تيصوو هعفش٨ يندم قوقح۶٩٣٩٧٢١٢٢٣٠۵٩

ثراو
 زا يياهسرد يندم قوقح يتامدقم هرودباتك٩٠٨۴يتست٣٠١٨

ثرا،تيصو،هعفش
--نازيم١٣٩١٢٠١٢نايزوتاک رصان

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يميرك سابعاوعد تابثا هلدا يشيامزآ۵۵۵٢يتست٢٠١٢يوعد تابثا هلدا٧٠٣٩٧٢١٢٢٣٠۶٠
 هيفصت و يگتسكشرو : تراجت قوقحباتك٧٣٩٩يتست۴٢٠١٢ تراجت قوقح٧١٣٩٧٢١٢٢٣٠۶١

هتسكشرو روما
--تمس١٣٩٢٢٠١٣ينيكسا اعيبر

--تمس١٣٩٢٢٠١٣يوريش نيسحلادبعيقيبطت قوقحباتك٧۴٠٣يتست٢٠١٢يقيبطت قوقح٧٢٣٩٧٢١٢٢٣٠۶٢
 هعلاطم باتک رخآ ات هميب دوقع کرتشم رصانع و لوصا مود لصف زا١۶٢٠تمس١٣٩۶٢٠١٧يياباب جرياهميب قوقحباتك٧٣٩۶يتست١٠۶هميب قوقح٧٣٣٩٧٢١٢٢٣٠۶٣

.دوش
 يساسا نوناقاب ييانشآ٧۴٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رظن يدهم

 نوناق زا ٩ ات ٣ داوم نينچمھ و دوش هعلاطم رخآ ات باتك مود شخب۴۶۵شناد رهش١٣٩۴٢٠١١ينموم يدهمناريا للملا نيب يازج قوقح ينابمباتك۵٧۶٣يتست١٠۶ناريا للملا نيب يازج قوقح٧۵٣٩٧٢١٢٢٣١٨٠
.دوش هعلاطم ١٣٩٣ لاس بوصم يمالسا تازاجم

 و مالسا هاگديد زا رشب قوقح ينابمباتك۶٣٧٧يتست١٠۶مالسا رد رشب قوقح٧۶٣٩٧٢١٢٢٣١٨۶
بتاكم رگيد

 ديس-يوسوم ريم يلع ديس
تقييقح قداص

 هاگشھوژپ١٣٩١٢٠١٢يرون
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

 هصالخ يادتبا ات نردم رشب قوقح يشزرا ينابم دقن مود لصف زا١۶١٩
.دوش هعلاطم موس شخب

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣٢٠١۴يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف٧٧٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا٧٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا٧٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٨٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ينابم( يمالسا قالخا٨١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٨٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵٢٠١۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٨٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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