
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يتلود تيريدم_٣۴ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيتلود تيريدم_١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:١٧ - 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
 و يتست١٣٠٢۴رامآ تامدقمو هياپ تايضاير١٣٩٧٢١١١١٠١۴

يحيرشت
 هك يتانيرمت يلك روط هب و اھ هيضق تابثا :لوا لصف١٣۶٨رون مايپ١٣٩٠وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ۵٠٠۴

 يلو ددرگ فذح هدش هدروآ »دينك تباث« اهنآ تروصرد
 بلطم كي ناونع هب نيرمت تروص رد هدش هتساوخ هطبار
 و ٣-٢ شخب :مود لصف .دوش هتفرگ رظنرد يسرد
لصف .ددرگ فذح لماك روط هب شخب نيا هب طوبرم تانيرمت

 نيرمت و ١٩-٢-٣ نيرمت و ١٨-٢-٣ و ١٧-٢-٣ لاثم :موس
 ياهعبات رادومن مسر ٢١-۵-٣ و ١۴-۵-٣ و ١٠-۵-٣
 نيرمت و ٧-۶-٣ لاثم ،۶-۶-٣ هتكن ،۵-۶-٣ فيرعت :يتاثلثم
٣( يتاثلثم نوراو اهعبات شخب ،١٨-۶-٣ هيضق تابثا ٨-۶-٣

-٧-٣ ،١٣-٧-٣ ،١٢-٧-٣ ،١١-٧-٣ ،١٠-٧-٣ ،٩-٧-٣ ،٨-٧-
-٣ تانيرمت رد ،)١٨-٧-٣ ،١٧-٧-٣ ،١۶-٧-٣ ،١۵-٧-٣ ،١۴
 لصف .ددرگ فذح ٢۴ ،٢٣ ،١٧ ،١۶ ،١٢ تانيرمت ،١٩-٧
۶-١-۴ نيرمت، ۵-١-۴و۴-١-۴ لاثم،٣-١-۴ فيرعت :مراهچ
-٣-۴ و ٢-٣-۴ فيرعت ١۶-٢-۴ نيرمت ١٣-٢-۴ لاثم لح هار
 فذح ١٩-۶-۴ لاثم و ۴-۵-۴ فيرعت و ۴-۴-۴و ٣
-۵، ٢-٣-۵ لاثم، ١-٣-۵ ياھ شخب رد:مجنپ لصف. ددرگ
 عباوت قتشم لومرف،٨-٣-۵،٧-٣-۵، ۶-٣-۵،۵-٣-۵، ۴-٣
 .دشاب يم فذح نآ تابثا شور يلو دوش نايب يتاثلثم
-۵ ،٢۶-٧-۵ فيرعت، ٨-٧-۵ نيرمت. ددرگ فذح ۴-۵ شخب
نيرمت ٣١-٧-۵ تانيرمت رد، ٢٩-٧-۵ نيرمت، ٢٨-٧-۵، ٢٧-٧
 فذح ث و پ و فلا ياھ تمسق ٢١ نيرمت و ١۶
-۶ و ١٧-٢-١١،۶-٢-۶و ۵-٢-۶ ناھرب: مشش لصف. ددرگ
 فذح٣٠-۵-۶ و ٢٩-۵-۶و ٢٨-۵-۶ و ٢٧-۵-۶ لاثم و ٢۶-۵
.ددرگ فذح ١۵ نيرمت، ٣١-۵-۶ تانيرمت رد و ددرگ

 و يتست٢٣٠٢۴٠رامآ تامدقمو هياپ تايضاير٢٣٩٧٢١١١١٠١۵
يحيرشت

--رون مايپ١٣٨٩يضاير هورگهژيو ياھرادرب- هژيو ريداقمهوزج٧١۵٧

 و يتست٢رامآ تامدقمو هياپ تايضاير٣٩٧٢١١١١٠١۵
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣يدھاز هسيمش٢رامآ تامدقم و هياپ تايضاير يشيامزآ٨٩٢٠

--رون مايپ١٣٩٢يديشمج هجيدخ)مود تمسق( تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد٨٢۶٨يتست٢٣٠٢۴ تيريدمرد نآدربراكورامآ٣٣٩٧٢١١١٧٠١٠
 تمسق -١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يتست٣٠٢۴تالامتحاورامآ۴٣٩٧٢١١١٧٠٨٩

لوا
--رون مايپ١٣٩٣يديشمج هجيدخ

 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۵٣٩٧٢١٢١١۴١١
)يتيبرت

 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢
نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب

روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٠تسودناميا هدنفاب قداصتيريدم و داصتقا يصصخت نابز يشيامزآ۵۵٠٧يتست٢٠١٢٠تيريدموداصتقا يصصخت نابز۶٣٩٧٢١٢١٢١٧۴
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٧٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٨٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

 يتلود يزير هجدوب درگارف و ينابمباتك۶٧۵۴يتست٣٠١٨هجدوب لرتنكو ميظنتدرگارف٩٣٩٧٢١٢١۴٠٠۶
مراهچ تساريو

--شهج١٣٩۶يندم دواد

 و يتست١۴٠٢۴ يرادباسح لوصا١٠٣٩٧٢١٢١۴٠١٧
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣هداز عيفش يلع -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢

--رون مايپ١٣٩٢يدزي دازام برعدمحم١ يتعنص يرادباسح يشيامزآ۴٨٩۴يحيرشت٣٠١٨يتعنص يرادباسح١١٣٩٧٢١٢١۴٠٣٨
 - يتلود تيريدم و يرادباسح هتشر نايوجشناد يارب١٣٧۴رون مايپ١٣٩٢هناگي ساسح يحي٢ يرادباسح لوصايعطق۵۶۵٠يحيرشت٢٣٠١٨ يرادباسح لوصا١٢٣٩٧٢١٢١۴٠۴۵

 لوصف)عيمجت( يتعنص تيريدم و يناگرزاب ، يدرگناهج
-يتنس(.ددرگ روكذم باتك زا فذح مشش - موس - لوا
 يناگرزاب و يتعنص تيريدم نايوجشناد يارب )عيمجت
 باتك زا مھدزاي - مشش - موس - لوا لوصف)يتنس(
 و يتعنص تيريدم نايوجشناد يارب .ددرگ فذح روكذم
 باتك زا مشش - موس - لوا لوصف )عيمجت( يناگرزاب
.ددرگ فذح روكذم

 هحفص ات )اهکناب يمومع عمجم( ١٣١ هحفص زا ۵ لصف١٩۶٣رون مايپ١٣٩٣يركشل دمحميرادكناب و زرا و لوپ يشيامزآ٨٩٢٢يتست٣٠١٨يرادكنابوزراو لوپ١٣٣٩٧٢١٢١۴٠٧١
 و ١٠ ياھ لصف و )ابر نودب يکناب تايلمع رس ات( ١۴٠
.دوش فذح ١٢

 يلع -مدقم ميركلادبع٣ يرادباسح لوصا يشيامزآ۵٣۶۴يحيرشت٣٣٠١٨ يرادباسح لوصا١۴٣٩٧٢١٢١۴٠٧۶
تمشح يضويعرغصا

--رون مايپ١٣٩٢
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 مرخ يدهم، مدقم ميركلادبع١يسرباسح يشيامزآ١٠٠٢۵يتست٢٠١٢يسرباسح١۵٣٩٧٢١٢١۴٠٧٧

ارآ ركشل اليهس ، يدابآ
--رون مايپ١٣٩۵

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٧٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٨٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١٩٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩۶يياضر شوايس ،يضيف هرھاطيتلود تيريدم ينابم يشيامزآ١٠۶٢۶يتست١٢٠١٢ يتلود تيريدم ينابم٢٠٣٩٧٢١٢١٨٠٢٧
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶٧رون مايپ١٣٩۶يياضر شوايس ،يضيف هرھاطيتلود تيريدم ينابم يشيامزآ١٠۶٢۶يتست٢٢٠١٢ يتلود تيريدم ينابم٢١٣٩٧٢١٢١٨٠٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٣٠١٨يناسنا عبانم تيريدم٢٢٣٩٧٢١٢١٨٠٣۴
--رون مايپ١٣٩٢يلغوم اضريلعيتعنص طباور نامزاس رد راك طباور ماظن يشيامزآ٨٢۶١يتست٣٠١٨نامزاسردراك طباور٢٣٣٩٧٢١٢١٨٠٣٩
 يشمطخ نييعتو يريگ ميمصت٢۴٣٩٧٢١٢١٨٠۴٠

يتلود
--رون مايپ١٣٨٩يناولا يدهم ديسيتلود يشم طخ نييعت و يريگ ميمصتيعطق٨٢۴٧يتست٣٠١٨

 تاليكشت حالصاو يھدنامزاس٢۵٣٩٧٢١٢١٨٠۴١
اهشورو

--رون مايپ١٣٩٢يرديح رغصا - شيورد نسحاهشور و تاليكشت حالصا و يھدنامزاس يشيامزآ۵۶۶١يتست٣٠١٨

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف۶٧۶لگنج١٣٩٢دنمورب ارھزمھدزاي پاچ نامزاس يزاسزاب و دوبهبباتك۶٨٩٩يتست٣٠١٨ينامزاس لوحت تيريدم٢۶٣٩٧٢١٢١٨٠۴٢
 سمش - يناولا يدهم ديسيتلود تيريدم رد هژيو ثحابم يشيامزآ۵۵٩۵يتست٣٠١٨يتلود تيريدمرد هژيو ثحابم٢٧٣٩٧٢١٢١٨٠۴٣

يدھاز تاداسلا
--رون مايپ١٣٩٠

 نيميس -يناولا يدهمديسيقيبطت تيريدميعطق۵٠١١يتست٣٠١٨يقيبطت تيريدم٢٨٣٩٧٢١٢١٨٠۴۴
يھاشبرع يناطلس

--رون مايپ١٣٩١

 ،)٢و١ ياھ لصف( ۴ شخب ،)٣و٢،١ ياھ لصف( ١شخب٢٩٣٧رون مايپ١٣٩١دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠١٨ينامزاسراتفر تيريدم٢٩٣٩٧٢١٢١٨١٢٣
 ،)١ لصف( ٧ شخب ،)١ لصف( ۶شخب ،)١ لصف( ۵ شخب
.دوش هعلاطم )١ لصف( ٨ شخب

--رون مايپ١٣٩١يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يتست٣٠١٨متسيس يحارط و ليلحت و هيزجت٣٠٣٩٧٢١٢١٨٢۵٧
 و تيريدم ياھ هتشر رد رتويپماك دربراكهمانسرد۵١۴۵يتست٢١١۶٣٢تيريدم رد نآ دربراك و رتويپماك٣١٣٩٧٢١٢١٨٢۵٩

يرادباسح
 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكا
يرذآ

--رون مايپ١٣٩٢

 راشتنا رھ١٣٩١دوجوم همجرت رھICDLباتك٨١٧۶يتستتيريدم رد نآ دربراك و رتويپماك٣٩٧٢١٢١٨٢۵٩
دوجوم

) لا يد يس يآ ( هعومجم زا مشش نامدوپ١٣٧١

 و يتست٣٠١٨يتلود يرادباسح٣٢٣٩٧٢١٢١٨٢۶٠
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩۵هداز عيفش يلع -نايرون ديجميتلود يسرباسح و يرادباسح يشيامزآ٩٧۵٩

--رون مايپ١٣٨٧يدمحميلع دومحم۶ يصصخت نابز يشيامزآ۴٨٨۶يتست٣١٠۶ يصصخت نابز٣٣٣٩٧٢١٢١٨٢۶١
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٣۴٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٣۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

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

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا٣۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) 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 هشيدنا٣٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٨٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٣٩٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
--رون مايپ١٣٩٣يمرهج يوسوم هناگييزير همانرب و يداصتقا هعسوت يشيامزآ۵۴٠٩يتست٣٠١٨يزير همانربو يداصتقا هعسوت۴٠٣٩٧٢١٢٢١٠٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يوقت يدهمنالك داصتقا - ٢ داصتقا ملع لوصا يشيامزآ۵١۴١يتست٣٠١٨نالكداصتقا۴١٣٩٧٢١٢٢١٠٣٢
--رون مايپ١٣٩۶يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٨تيريدمو نامزاس لوصاو ينابم۴٢٣٩٧٢١٢٢١٠٣٣
 شخبداصتقا( يمومع هيلام۴٣٣٩٧٢١٢٢١٠٣۴

) يمومع
--رون مايپ١٣٩۶نايوژپ ديشمجاهتلود يشم طخ نييعت و يمومع هيلام يشيامزآ۵٢٣٩يتست٣٠١٨

 يلع -يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨قيقحت شور ينابم۴۴٣٩٧٢١٢٢١٠٣۵
يحلاص

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩١نايوژپ ديشمجدرخ داصتقا يشيامزآ۵٣۵٧يتست٣٠١٨درخداصتقا۴۵٣٩٧٢١٢٢١٠٣۶
 -يعيفر يبتجم -يوسوم دمحماهينواعت تيريدم يشيامزآ٨٨٨٠يتست٢٠١٢اهينواعت تيريدم۴۶٣٩٧٢١٢٢٢٠۶۵

نايمق يدهم
--رون مايپ١٣٩٢
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يتلود تيريدم_٣۴ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيتلود تيريدم_١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:١٧ - 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
 ات يتلود مادختسا يادتبا زا مود باب ،تايلک باتک يادتبا٢٩۴١تمس١٣٩۵ينمتوم ييابطابط رهچونميرادا قوقحباتك٧٣٩۴يتست٢٠١٢يرادا قوقح۴٧٣٩٧٢١٢٢٣٠٠۶

لاوما(٢ لصف:مراهچ باب ،)يمادختسا تالاح(٨لصف ناياپ
 باب ،)يرادا لامعا(٣لصف و )يمومع ياھ تورث و
 يرادا تاميمصت و لامعا رب يياضق تراظن(٢لصف:مشش
.دوش هعلاطم)يرادا يسرداد هلاسم و

 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٨٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵
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 گنھرف۴٩٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۵٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۵١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۵٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۵٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۵۵٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

 و يتست٣٠١٨تايلمعرد قيقحت۵۶٣٩٧٢١٢٣۴٠٠٢
يحيرشت

.دوش فذح ۵ لصف۶۵۶رون مايپ١٣٩۶رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩

 متسيس يحارط و ليلحتو هيزجتباتك۶٧۵۵يتست٣٠١٨تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس۵٧٣٩٧٢١٢٣۴٠٠٣
تيريدم تاعالطا

 رشن و پاچ١٣٩٣زيرگنر نسح
يناگرزاب

.دوش فذح ٩ و ٨ ياھ لصف١١٧٩

 ياهنامز ياهيرادرهش تيريدم۵٨٣٩٧٢١٢٣۴٠٠۴
يلحم

--رون مايپ١٣٩١يرھاط مساقلاوبايلحم ياھ نامزاس روما هراداهمانسرد۴٨۴٧يتست٣٠١٨

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴هژورپ۵٩٣٩٧٢١٢٣۴٠٠۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶يزروراك۶٠٣٩٧٢١٢٣۴٠٠٧
لوحتو يسايس ياھ هشيدناريس۶١٣٩٧٢١٢٣۴٠٠٨

يرادا ياھداهن
--رون مايپ١٣٩٢يرھاط مساقلاوبايسايس دياقع خيرات يشيامزآ۴٨١٧يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت شخب رمث ونابرهش)تيريدم هتشر(٢ يصصخت نابز يشيامزآ۴٩۶۶يتست١١٠۶ يصصخت نابز۶٢٣٩٧٢١٢٣۴٠٣١
--رون مايپ١٣٩١يدمحميلع دومحم۵ هجراخ نابز يشيامزآ۴٨٩٢يتست٢١٠۶ يصصخت نابز۶٣٣٩٧٢١٢٣۴٠٣٢
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