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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠رادروخرب هشفنبتسيز طيحم تخانشهمانسرد۵٣٣٩يتست٢٠١۶١تسيزطيحم تخانش٢٣٩٧١١١٢١٠۵٠
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يتست٢٠١۶١يتسيز عونت۴٣٩٧١١۴١١١۴٧
 ديس -يليلجريم رغصا يلع ديستسيز طيحم يبايزرا يشيامزآ٨٨۶۵يتست٢٠١۶١تسيزطيحم يبايزرا۵٣٩٧١١۴١١١۴٨

 يرب نيسح -يليلجريم اضريلع
يئوقربا

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩۴يناوضر دمحميعيبط عبانم تيريدم و نيناوق يشيامزآ٩۴١۵يتست٢٠١۶١يعيبط عبانم تيريدمو نيناوق۶٣٩٧١١۴١١١۵٨
--رون مايپ١٣٩۶ينارآ يتريغ اليلکاخ و بآ يگدولآ يشيامزآ١٠٧۶٢يتست٢٠١۶١كاخ و بآ يگدولآ٧٣٩٧١١۴١١٢٣٠
 قطانمو ناراد هرهم تيريدم٨٣٩٧١١۴١١۴١٠

هدش تظافح
 ميرگ -يقادصم روصنمريالكنيس نكيرتنا دلانور ينوتنآشحو تايح تيريدم و يسانش موبباتك٧٨٧۵يتست٢٠١۶١

يلاك
 ماما هاگشناد١٣٨٩

اضر
١٧ و ١۵ ،١۴ ،١٢ ،٩ ،٨ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٣٠

.دوش هعلاطم
--نارهت هاگشناد١٣٩٣مودخم ديجمنيمزرس شيامآ هدولاشباتك۶۴٩۶يتست٢٠١۶١نيمزرس شيامآ٩٣٩٧١١۴١١۴١١
 ييايفارغج تاعالطا متسيس١٠٣٩٧١١۴١١۴١٢

تسيز طيحمرد
 طيحم رد ييايفارغج تاعالطا متسيس يشيامزآ١٠۴١١يتست١١٨١۶١

تسيز
--رون مايپ١٣٩۵نارماک هدازيلو ليلخ

--رون مايپ١٣٩۵ينارآ يتريغ اليليتعنص يگدولآ يشيامزآ١٠٣۶۶يتست٢١١۶١۶٢يتعنص يگدولآ١١٣٩٧١١۴١١۴١٣
 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك۶٢٢۵يتست٢٠١۶٢قيقحت شور١٢٣٩٧١١۴١١۴١۴

يزرواشك
 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج١٣٩٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨٣رانيمس١٣٣٩٧١١۴١١۴١۵
 شيامآو يدربراك نيمزرس يبايزراباتك٧٨٨٠يتست١١٨١۶٢نيمزرس يبايزرا١۴٣٩٧١١۴١١۴١۶

نيمزرس
--كلپ١٣٩٠يدابآ غادب يرقاب نسحم

 نامزاس١٣٧۴ناينونجم كيرنھناريا هدش تظافح قطانمباتك٨٧٨٨يتست٢٠١۶٢هاگتسيز درب تيفرظ نييعت١۵٣٩٧١١۴١١۴١٧
 طيحم تظافح
سيز

.دوش هعلاطم ٢ لصف۶٣١

 يلع دمحم -يريصن زيورپيرامآ هتفرشيپ ياھ شور يشيامزآ٩٨۵۵يحيرشت و يتست٢١١۶١۶٣هتفرشيپ يرامآ ياھ شور١۶٣٩٧١١۴١١۴١٨
يياقآرفعج -يميھاربا

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩۴

--ارتيم١٣٨۴يرونم دوعسميطيحم تسيز تارثا يبايزراباتك٨٠۴٨يتست٢٠١۶٣هعسوت تارثا يبايزرا١٧٣٩٧١١۴١١۴١٩
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧تمس١٣٩٢يعيبر هدازيلع نسح)دربراكو لوصا(رود زا شجنسباتك٧۴۵۶يتست٢١١۶١۶٣يليمكت رودزا شجنس١٨٣٩٧١١۴١١۴٢٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶٣يزير همانربو يبايزرا هاگراك١٩٣٩٧١١۴١١۴٢١
 نيمزرس يا هنايار شيامآ٢٠٣٩٧١١۴١١۴٢٣

)روحم شزومآ (
--رون مايپ١٣٩۶يدوعسم دوعسمنيمزرس يا هنايار شيامآ يشيامزآ١٠٩٣۶يتست٢٠١۶۴

 فارگوتراك( يھايگ ياھ هشقن٢١٣٩٧١١۴١١۴٢۴
)روحم شزومآ ()يھايگ

عبانم تاعلاطمرد يفارگويزيفو يفارگوتراكباتك٧٨٨٢يتست٢٠١۶۴
يعيبط

 نيدباعلا نيزديس
 يمراص يلعدمحم،ينيسح
هزات يدهم،ينيئان

 نامزاس١٣٨٩
داهج تاراشتنا
يھاگشناد

--

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٢٣٩٧١١۴١١۴٣٧
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴
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