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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپحرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريش ربكارتويپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يحيرشت٠٢۶۴رتويپماك١٣٩٧٢١١١۵٢٢٩

يرذآ
--رونمايپ١٣٩٢

 هعلق ينيسح ربكا-صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢)يتيبرتثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٢٣٩٧٢١٢١١۴١١
نيسح دمحا-يريبد دمحا-نمهب

روپكاپ يلع-يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح-يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

١ يبدا ياھ بتكمسرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلومهورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۴٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح٢ و

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٧٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم۴ و٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح- يدمحاربكايلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٩٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا- يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢يناسنامولع) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ١٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣
داوج دمحم-يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢) يناسنا مولع( ناريا يمالسا بالقنا١١٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

داهن( فراعم رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
مظعم ماقم يگدنيامن
)يربھر

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٣٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم-يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١۴٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
يمالسا يروهمج يساسا نوناقاب ييانشآ١۵٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا
 يمالسا يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

 ارھز-دار يركاش يلع دمحمناريا يتنس ياھرنھ اب ييانشآهمانسرد۵٢۴٢يتست٢٠١۶ناريا يتنس ياھرنھاب ييانشآ١۶٣٩٧٢١٢٢۶٠٠۴
يديوجت

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩١يسيفن تخدنيشونتباتك هچخيراتهمانسرد۵۵٨٣يتست٢٠١۶تباتك هچخيرات١٧٣٩٧٢١٢٢۶٠٠۵
--رون مايپ١٣٩۴يداوجديس جاح نسحمديس١ ناريا يتسد عيانص رد شوقن هسدنھ يشيامزآ٩۵١٧يتست١١١٨٣٢ ناريا يتسد عيانصرد شوقن هسدنھ١٨٣٩٧٢١٢٢۶٠٠۶
--رون مايپ١٣٩٠يتمحرديمح١ هياپ يحارطهمانسرد۵٠۴٩يحيرشت١٠٣٩۶ هياپ يحارط هاگراك١٩٣٩٧٢١٢٢۶٠٠٧
 يرظتنم دمحا-يناخاقآ ديمح١ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵٣١١يتست١٢١١۶٣٢ يمسجت ياھرنھ ينابم٢٠٣٩٧٢١٢٢۶٠٠٨

يكرابدور
--رون مايپ١٣٨۶

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠۴١٢٨ يتسد عيانص هاگراك٢١٣٩٧٢١٢٢۶٠٠٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٩۶ هياپ يحارط هاگراك٢٢٣٩٧٢١٢٢۶٠١٠
 يرظتنم دمحا- يناخاقآ ديمح٢ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵۴٠١يتست٢١٢٨۶۴ يمسجت ياھرنھ ينابم٢٣٣٩٧٢١٢٢۶٠١١

يكرابدور
--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩۴يداوجديس جاح نسحمديس٢ ناريا يتسد عيانص رد شوقن هسدنھ يشيامزآ٩۵١٨يتست٢١١٨٣٢ ناريا يتسد عيانصرد شوقن هسدنھ٢۴٣٩٧٢١٢٢۶٠١٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزاس مجح هاگراك٢۵٣٩٧٢١٢٢۶٠١٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢۶۴ هياپ يساكع هاگراك٢۶٣٩٧٢١٢٢۶٠١۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٩۶ يتسد عيانص هاگراك٢٧٣٩٧٢١٢٢۶٠١۵
--رون مايپ١٣٨٨دار يركاش يلع دمحم١ يحارط تعيبط ناسناهمانسرد۴٩٧٣يتست١٣٠٢۴ يحارط تعيبط ناسنا٢٨٣٩٧٢١٢٢۶٠١۶
--رون مايپ١٣٩٠يزرم يلع دمحم١ فورح يحارط و يسيونشوخهمانسرد۴٩۵٨يتست١١١٨٣٢ فورح يحارط و يسيونشوخ٢٩٣٩٧٢١٢٢۶٠١٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٩۶ يتسد عيانص هاگراك٣٠٣٩٧٢١٢٢۶٠١٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴٠٣٩۶ يتسد عيانص هاگراك٣١٣٩٧٢١٢٢۶٠١٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۵٠٣٩۶ يتسد عيانص هاگراك٣٢٣٩٧٢١٢٢۶٠٢٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۶۴ هياپ يساكع هاگراك٣٣٣٩٧٢١٢٢۶٠٢١
--رون مايپ١٣٨۶دار يركاش يلع دمحم٢ يحارط تعيبط ناسنا يشيامزآ۵١٨٢يتست٢٣٠٢۴ يحارط تعيبط ناسنا٣۴٣٩٧٢١٢٢۶٠٢٢
--رون مايپ١٣٨٩متاح يلعمالغ١ خيرات رد رنھ اب ييانشآ يشيامزآ۵٠٣٩يتست١٢٠١۶ خيراتردرنھاب ييانشآ٣۵٣٩٧٢١٢٢۶٠٢٣
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يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپحرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت۶٠٣٩۶ يتسد عيانص هاگراك٣۶٣٩٧٢١٢٢۶٠٢۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٧٠۵١۶٠ يتسد عيانص هاگراك٣٧٣٩٧٢١٢٢۶٠٢۵
--هروس١٣٩٣هام رون رھورف و يرواي نيسحناهج رد يتسد عيانص تالوحت رب شرگنباتك۵٧٣٨يتست٢٠١۶ايندرد يتسد عيانص لوحت٣٨٣٩٧٢١٢٢۶٠٢۶
--رون مايپ١٣٩٢متاح يلعمالغ١يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٠٩٠يتست١٢٠١۶ يمالسا ندمتورنھ٣٩٣٩٧٢١٢٢۶٠٢٧
 هعلاطم٢۵١ هحفص ات١٨٧ هحفص زا و١٣٠ هحفصات١ هحفص زا٢٢٢رون مايپ١٣٩١ماف يردژا رصانيتاقيقحت هژورپ ميظنت و هيهت يلمع يامنھار يشيامزآ۵٢۶٢يتست١١١٨٣٢ ناريا يتسد عيانصرد قيقحت۴٠٣٩٧٢١٢٢۶٠٢٨

.دوش
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٨٠۴١٢٨ يتسد عيانص هاگراك۴١٣٩٧٢١٢٢۶٠٢٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٩٠۴١٢٨ يتسد عيانص هاگراك۴٢٣٩٧٢١٢٢۶٠٣٠
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٣٩٧يتست٢٢٠١۶ يمالسا ندمتورنھ۴٣٣٩٧٢١٢٢۶٠٣١
 ،تالاقم يملع شراگن نييآ- يسيون شرازگ يشيامزآ۵٣۴٠يتست٢١١٨٣٢ ناريا يتسد عيانصرد قيقحت۴۴٣٩٧٢١٢٢۶٠٣٢

اھ سنارفنكو اھ شيامھ ،تالجم
--رون مايپ١٣٨۶يناجيلعميحر-يتايح ريھز

--رون مايپ١٣٨٩ينمهب سيدرپ- نارافص سايلايمالسا ندمت رد ءايشا حرطهوزج٧١١٢يتست٢٠١۶يمالسا ندمترد ءايشا حرط۴۵٣٩٧٢١٢٢۶٠٣٣
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢ خيرات رد رنھ اب ييانشآهمانسرد۵٠۶٩يتست٢٢٠١۶ خيراتردرنھاب ييانشآ۴۶٣٩٧٢١٢٢۶٠٣۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠۶١٩٢ يتسد عيانص يصصخت هاگراك۴٧٣٩٧٢١٢٢۶٠٣۵
 نطو لوسرتيردنلپ.ج.دلوراھيخيرات راثآ تمرم و يرادهگن تظافحباتك۶٠٣٢يتست١٢١١۶٣٢ يرنھراثآ يرادهگنو تمرم۴٨٣٩٧٢١٢٢۶٠٣۶

تسود
.دوش هعلاطم٢٢۵ هحفص ات١ هحفص زا٢٣۵نارهترنھ هاگشناد١٣٩٢

--رون مايپ١٣٨٩ييادتقم رغصا يلع٢فورح يحارط و يسيونشوخهوزج٧٠٨٩يحيرشت٢٠٢۶۴ فورح يحارطو يسيونشوخ۴٩٣٩٧٢١٢٢۶٠٣٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠۶١٩٢ يتسد عيانص يصصخت هاگراك۵٠٣٩٧٢١٢٢۶٠٣٨
 نطو لوسرتيردنلپ.ج.دلوراھيخيرات راثآ تمرم و يرادهگن تظافحباتك۶٠٣٢يتست٢٢١١۶٣٢ يرنھراثآ يرادهگنو تمرم۵١٣٩٧٢١٢٢۶٠٣٩

تسود
.دوش هعلاطم۴۵٩ هحفص ات٢٢۵ هحفص زا٢٧۵نارهترنھ هاگشناد١٣٩٢

 برع لامجژور نوزمودلبازيارصاعم رنھباتك١٠۵٢۵يتست٢٠١۶رصاعم يرنھ ياھ هتشراب ييانشآ۵٢٣٩٧٢١٢٢۶٠۴١
هداز

--رنھ هاگشناد١٣٨٩

--رون مايپ١٣٨٩ناراكمھ و ينمهب سيدرپيتعنص ديلوت تيريدمهوزج٧١۵١يتست١١٨٣٢يتعنصديلوت تيريدم۵٣٣٩٧٢١٢٢۶٠۴٢
--رون مايپ١٣٨٩نارافص سايلايمالسا رنھ و تمكحهوزج٧٠٨٨يتست٢٠١۶يمالسارنھ تمكح۵۴٣٩٧٢١٢٢۶٠۴٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٣٢۴۴٨يياهن هلاسرو حرط۵۵٣٩٧٢١٢٢۶٠۶۴
دوش فذح١٧۶ هحفص ات١٢۵هحفص زا۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۵۶٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 دمحم دمحم- يناحبسرفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢) يناسنا مولع(١ يمالسا هشيدنا۵٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم- يناحبسرفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢) يناسنا مولع(٢ يمالسا هشيدنا۵٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 اضريلع-يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢) يناسنا مولع( نآرق يعوضومريسفت۵٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم- يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢) ميھافمو ينابم( يمالسا قالخا۶٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۶١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 ماقم يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶٢٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 رشن(يربھر مظعم
)فراعم

--
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