
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيزرواشك مولع يسدنهم_٢١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٠١ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
۴ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ١٠ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩۶رون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يضاير١٣٩٧٢١١١١١١۵
--رون مايپ١٣٨٩انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتست٢٠١۶كيتنژ٢٣٩٧٢١١١٢١۵۵
--رون مايپ١٣٩٠انديس فسوي ديسكيتنژ ينابم هاگشيامزآ يشيامزآ۴٩١١يحيرشت٠١٣٢كيتنژ هاگشيامزآ٣٣٩٧٢١١١٢١۵۶
 لئاسم نودب( ١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۶رون مايپ١٣٩١يوضر نايفجن دومحم ديس١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٠يتست٢٠١۶يمومع كيزيف۴٣٩٧٢١١١٣١١٢

.دوش هعلاطم )يکشزپ هنيمز رد هدش حرطم
--رون مايپ١٣٩٢يكھد داژ نا با ب د م حا١  ه يا پ  ك يز ي ف  ها گ ش يا مزآ را ك رو ت سديھاگشيامزآ نوتم۵١۶٢يحيرشت٠١٣٢يمومع كيزيف هاگشيامزآ۵٣٩٧٢١١١٣١١٣
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يتست٣٠٢۴يمومع يميش۶٣٩٧٢١١١۴٠٩٣
 يفجن اضريلع - يروميت سابع)يزرواشك هتشر( يلآ يميش يشيامزآ٩۴١٠يتست٢٠١۶يلآ يميش٧٣٩٧٢١١١۴٢٠٣

ينيهمرچ
--رون مايپ١٣٩٣

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،٧ ،١ راتفگ١٢٣٩رون مايپ١٣٨٨يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يحيرشت و يتست٢٠١۶يمومع يميشويب٨٣٩٧٢١١١۴٢٠۴
 -يعلاط اضريلع -يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ۵٢٩۵يتست١٠٨يزرواشك ياهشيامزآ حرط٩٣٩٧٢١١٢١٠٠١

يربكا يلعمالغ
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست٣٠٢۴يمومع تعارز١٠٣٩٧٢١١٢١٠٠۵
--رون مايپ١٣٩١يردان زيگنا حور يرظ ن-١  ي سا ن ش ها ي گهمانسرد۵١۵۵يتست٢٠١۶يمومع يسانش هايگ١١٣٩٧٢١١٢١٠۴٣
--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريلمع- ١ يسانشھايگهمانسرد۵١۵١يحيرشت٠١٣٢يمومع يسانش هايگ هاگشيامزآ١٢٣٩٧٢١١٢١٠۴۴
.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩١يلالجا ديرفيسانش ميلقا و اوھهمانسرد۵١١٩يتست٢٠١۶يزرواشك يسانش ميلقاواوھ١٣٣٩٧٢١١٢١٠۴۵
 يسانش ميلقاواوھ هاگشيامزآ١۴٣٩٧٢١١٢١٠۴۶

يزرواشك
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٢رون مايپ١٣٩١روپ يوارو ميرميمومع يسانشكاخ يشيامزآ۵۵٢٩يتست٢٠١۶يمومع يسانش كاخ١۵٣٩٧٢١١٢١٠۴٧
 ميھاربا -ناليسا تاداس لامككاخ ييايميش و يكيزيف هيزجت ياهشورباتك۵٧١٣يحيرشت٠١٣٢يمومع يسانش كاخ هاگشيامزآ١۶٣٩٧٢١١٢١٠۴٨

نايئاباب
--زبس نوتيز١٣٨٩

 نآدربراكو تالامتحاورامآ١٧٣٩٧٢١١٢١٠۴٩
يزرواشكرد

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩۵ينوناک نويامھ -يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ١٠٣۴٠يتست٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩٠رادروخرب هشفنبتسيز طيحم تخانشهمانسرد۵٣٣٩يتست٢٠١۶تسيزطيحم تخانش١٨٣٩٧٢١١٢١٠۵٠
 هلاژ -ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا يشيامزآ۵۴٩۵يتست٢٠١۶يزرواشكداصتقا لوصا١٩٣٩٧٢١١٢١٠۵١

داژن يكروك
--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩٠ناليسا تاداس لامكيزرواشك تايلمعهوزج٧١١۴يحيرشت٠٢۶۴يزرواشك تايلمع٢٠٣٩٧٢١١٢١٠۵٢
--رون مايپ١٣٩٢يدورف داھرفيرورپماد ثحابم -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۴يتست٢٠١۶يمومع يرورپماد٢١٣٩٧٢١١٢١٠۵٣
--رون مايپ١٣٨٩يدورف داھرفيرورپماد تايلمع -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۵يحيرشت٠١٣٢يمومع يرورپماد هاگشيامزآ٢٢٣٩٧٢١١٢١٠۵۴
 يروکشروپ خرف -يدارم بارهسيرادلگنج يشيامزآ١٠٩٧٠يتست٢٠١۶يرادلگنج٢٣٣٩٧٢١١٢١٠۵۵

هد هلا
--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩١رال يزورهب روصنميزرواشك ياهنيشامهمانسرد۵١٣٠يتست٢٠١۶يزرواشك ياھ نيشام٢۴٣٩٧٢١١٢١٠۵۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يزرواشك ياھ نيشام هاگشيامزآ٢۵٣٩٧٢١١٢١٠۵٧
--رون مايپ١٣٩٢يناقھد ميرم -يلالجا ديرفيمومع يرايبآ يشيامزآ٧٠٠٠يتست٢٠١۶يمومع يرايبآ٢۶٣٩٧٢١١٢١٠۵٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يمومع يرايبآ هاگشيامزآ٢٧٣٩٧٢١١٢١٠۵٩
 يزرواشك جيورتو شزومآ لوصا٢٨٣٩٧٢١١٢١٠۶٠

يعيبط عبانمو
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩٠يمف يلعنابعش نيسحيزرواشك شزومآ و جيورت لوصاهمانسرد۵١١۵يتست٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ۵٢٩٨يتست٢٠١۶يمومع ينابغاب٢٩٣٩٧٢١١٢١٠۶١
--رون مايپ١٣٨٩يردان زيگنا حوريلمع -يمومع ينابغاب يشيامزآ۵٣۴۵يحيرشت٠١٣٢يمومع ينابغاب هاگشيامزآ٣٠٣٩٧٢١١٢١٠۶٢
--رون مايپ١٣٩٣يعيبر انيميراد عترم يشيامزآ٩٠۵۵يتست٢٠١۶يرادعترم٣١٣٩٧٢١١٢١٠۶٣
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠نايلوسر اضرمالغيرظن - تافآ عفد و يسانش هرشحهمانسرد۵٠٧٨يتست٢٠١۶يھايگ ياھ يراميبو تافآ٣٢٣٩٧٢١١٢١٠۶۴

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٨٢رون مايپ١٣٩١توخا دومحم ديسيرظن - يھايگ ياھ يراميب يشيامزآ۵۵۵۴يتستيھايگ ياھ يراميبو تافآ٣٩٧٢١١٢١٠۶۴
 ياھ يراميبو تافآ هاگشيامزآ٣٣٣٩٧٢١١٢١٠۶۵

يھايگ
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

--رون مايپ١٣٩٢يتيالو هلادعسيراد زيخبآ يشيامزآ۵٢٠۵يتست٢٠١۶كاخو بآ تظافحو يرادزيخبآ٣۴٣٩٧٢١١٢١٠۶۶
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيزرواشك مولع يسدنهم_٢١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٠١ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
۴ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٣۵٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣۶٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٧٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٣٨٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٣٩٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۴٠٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۴١٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴٢٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۴٣٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا۴۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۴۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴۶٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴٧٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴٨٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٩٣٩٧٢١٢٢۵٠٠٩
)١( يزرواشك

 يريدج ـ يئامغي ـ يرتفدبزع
ميحر دوعسم -ناينوکلم ـ يميلس
روپ

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩تمس١٣٩٢

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۵٠٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا۵١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا۵٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۵٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت۵۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا۵۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد۵٧٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

 ياهشيامزآ حرط هاگشيامزآ۵٨٣٩٧٢١۴١١٠٠٢
يزرواشك

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

.دوش فذح ١٢ و ٢ ياھ لصف٩٩١رون مايپ١٣٩١يروباشين رغصا يلعيمومع يژولوكا يشيامزآ۴٩٩٨يتست٢٠١۶يمومع يژولوكا۵٩٣٩٧٢١۴١١٠۵٣
--رون مايپ١٣٩٠ييدهم يردان ميرك - يدسا يلعرادياپ يزرواشك يشيامزآ۵۴٣٩يتست٢٠١۶رادياپ يزرواشك ينابم۶٠٣٩٧٢١۴١١٠۵٨
 مايپ هاگشناد١٣٩٣يدادغب دمحايرابنا تافآ يشيامزآ٩٣٩٢يتست٢٠١۶يرابنا تافآ۶١٣٩٧٢١۴١١٠٨٢

رون
--

 دنمورين هدازآ - روپ ميھاربا داشرفيعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ۵۵٢١يتست٢٠١۶يعارز ناھايگ يژولويزيف۶٢٣٩٧٢١۴١١٠٨٣
يرفعج نلھ-

--رون مايپ١٣٨٩
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيزرواشك مولع يسدنهم_٢١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٠١ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
۴ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 داهج١٣٩١يرقاب اضرلادبع ، يسراف دمحممراهچ شياريو - تاتابن حالصا لوصاباتك۶٢٢٩يتست١٠٨تاتابن حالصا لوصا۶٣٣٩٧٢١۴١١٠٨۴

 يھاگشناد
 هاگشناد
دهشم

 هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف١١٨٩
.دوش

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢تاتابن حالصا لوصا هاگشيامزآ۶۴٣٩٧٢١۴١١٠٨۵
 رابت ءايض قلاخريم -يلالجا ديرفهايگ و كاخ و بآ هطبار يشيامزآ۵۶٣۵يتست٢٠١۶هايگو كاخو بآ هطبار۶۵٣٩٧٢١۴١١٠٨۶

يزرد هللادبع -يدمحا
--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٠اين يلعل ربكا يلع - دنز مانهبتالغ تعارز يشيامزآ۵۵١١يتست٢٠١۶تالغ تعارز۶۶٣٩٧٢١۴١١٠٨٧
--رون مايپ١٣٩١يفسوي داوج -روپ ميھاربا داشرفاهنآ لرتنك و زرھ ياهفلع يشيامزآ۵۶١٧يتست١٠٨اهنآ لرتنكوزرھ ياھ فلع۶٧٣٩٧٢١۴١١٠٨٨
 لرتنكوزرھ ياھ فلع هاگشيامزآ۶٨٣٩٧٢١۴١١٠٨٩

اهنآ
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 يديع دلاخ -روپ ميھربا داشرفييوراد ناھايگ يشيامزآ۵۵٧۴يتست٢٠١۶ييوراد ناھايگ۶٩٣٩٧٢١۴١١٠٩٢
هداز

.دوش هعلاطم رخآ ات ۴۶ هحفص زا٢٩٧رون مايپ١٣٩٠

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٣ لصف زا٣۵٩دنمھرب١٣٨٣راگتسر يلع دمحميراكميدباتك۶٣۵٠يتست٢٠١۶يراك ميد٧٠٣٩٧٢١۴١١٠٩٣
--رون مايپ١٣٩۴يدادغب دمحايسانش مس يشيامزآ٩۴١١يتست٢٠١۶يسانش مس٧١٣٩٧٢١۴١١٠٩۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزومآراك٧٢٣٩٧٢١۴١١٠٩۵
 لرتنكو يھايگ مهم ياهيراميب٧٣٣٩٧٢١۴١١٠٩۶

اهنآ
-يناقلخرفعج -يناجناخ دمحميھايگ ياهيراميب و تافآ لرتنك لوصا يشيامزآ۵٣٣٠يتست٢٠١۶

يرپ يناميلس داوجدمحم
.دوش هعلاطم ۴ لصف۶۵١رون مايپ١٣٨٩

 لرتنكو يھايگ مهم ياهيراميب٣٩٧٢١۴١١٠٩۶
اهنآ

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٣ ياھ لصف١٠٧٩رون مايپ١٣٩١توخا دومحم ديسيرظن - يھايگ ياھ يراميب يشيامزآ۵۵۵۴يتست

 يھايگ مهم ياهيراميب هاگشيامزآ٧۴٣٩٧٢١۴١١٠٩٧
اهنآ لرتنكو

--رون مايپ١٣٩٠توخا دومحم ديسيلمع- يھايگ ياهيراميب يشيامزآ۵۵۵۵يحيرشت٠١٣٢

--رون مايپ١٣٩٠يريپ يسيع - رصبم اضر ديمحيا هفولع و يتعنص ناھايگ تعارز يشيامزآ۵۴٠۴يتست٢٠١۶يتعنصو يا هفولع ناھايگ تعارز٧۵٣٩٧٢١۴١١٠٩٨
 يديع دلاخ-روپ ميھاربا داشرفتشادرب زا دعب يژولويزيف يشيامزآ٩٧٧٣يتست٢٠١۶تشادربزادعب يژولويزيف٧۶٣٩٧٢١۴١١٠٩٩

هداز
--رون مايپ١٣٩۴

 يلع -يناگياپلگ يسابع ريگناهجتاتابن دايدزا يشيامزآ۵۵۵۶يتست١٠٨تاتابندايدزا٧٧٣٩٧٢١۴١١١٠٠
اين يلعل ربكا

--رون مايپ١٣٩١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢تاتابندايدزا هاگشيامزآ٧٨٣٩٧٢١۴١١١٠١
--ناليگ هاگشناد١٣٨٩يناھوس يدهم دمحمرذب يھاوگ و لرتنكباتك۶٠٢۶يتست٢٠١۶رذب يھاوگو لرتنك٧٩٣٩٧٢١۴١١١٠٢
.دوش هعلاطم ۶ لصف۶۶٢رون مايپ١٣٩٠نايلوسر اضرمالغيرظن - تافآ عفد و يسانش هرشحهمانسرد۵٠٧٨يتست٢٠١۶اهنآ لرتنكو يھايگ مهم تافآ٨٠٣٩٧٢١۴١١١٠٣

-يناقلخرفعج -يناجناخ دمحميھايگ ياهيراميب و تافآ لرتنك لوصا يشيامزآ۵٣٣٠يتستاهنآ لرتنكو يھايگ مهم تافآ٣٩٧٢١۴١١١٠٣
يرپ يناميلس داوجدمحم

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧رون مايپ١٣٨٩

 يھايگ مهم تافآ هاگشيامزآ٨١٣٩٧٢١۴١١١٠۴
اهنآ لرتنكو

--رون مايپ١٣٨٧دادغب دمحا -نايلوسر اضرمالغيلمع -تافآ عفد و يسانش هرشح يشيامزآ٩٠٨٩يحيرشت٠١٣٢

--ژييآ١٣٨٩نيب شيپ ليعامسااليو رد يراك يزبسباتك۶۶٧۶يتست١٠٨يراك لگو يراك يزبس٨٢٣٩٧٢١۴١١١٠۵
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧ژييآ١٣٩٠نيب شيپ ليعامسايراك لگباتك۶۶٧٧يتستيراك لگو يراك يزبس٣٩٧٢١۴١١١٠۵

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يراك لگو يراك يزبس هاگشيامزآ٨٣٣٩٧٢١۴١١١٠۶
 يھايگ تفاب تشك ينابم٨۴٣٩٧٢١۴١١١٠٧

يژولونكتويبو
--رون مايپ١٣٩٣يكيناخ - رف داشرفيھايگ تفاب تشك و يژولونكتويب ينابم يشيامزآ٩٢٣۴يتست٢٠١۶

 ياهتويراكورپودتامن، سوريو، چراق٨۵٣٩٧٢١۴١١١٠٨
از يراميب

 ياھ يراميب و يھايگ يسانش يراميبباتك۶٢٢٧يتست١٠٨
يھايگ

 داهج١٣٨٩يياتسور يلع
 يھاگشناد
نارهت دحاو،

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴٨

 سوريو، چراق هاگشيامزآ٨۶٣٩٧٢١۴١١١٠٩
يراميب ياهتويراكورپودتامن،

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

--رون مايپ١٣٨٧يرفظم ديس تخد هديرفيھايگ يژولوفروم و حيرشتيعطق٨٢۴۶يتست٢٠١۶يھايگ يدنب هدر و حيرشت٨٧٣٩٧٢١۴١١٢٣٧
 هويم و هلدتعم قطانم ياھ هويم٨٨٣٩٧٢١۴١١٢٣٨

زير ياھ
 داهج١٣٨۶يرصان، يدنرم يليلج لوسريراك هويمباتك٨٠١٣يتست٢٠١۶

 يھاگشناد
هيمورا

--

 و هلدتعم قطانم ياھ هويم زآ٨٩٣٩٧٢١۴١١٢٣٩
زير ياھ هويم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 همين و يريسمرگ قطانم هويم٩٠٣٩٧٢١۴١١٢۴٠
يريسمرگ

 همين و يرسيمرگ قطانم ياھ هويمباتك۶٣۴٩يتست٢٠١۶
يريسمرگ

--سودرف گرب١٣٨٩يراصنا ليلخ
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيزرواشك مولع يسدنهم_٢١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٠١ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
۴ زا ۴ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و يريسمرگ قطانم ياھ هويم زآ٩١٣٩٧٢١۴١١٢۴١

يريسمرگ همين
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢
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