
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهناسر و رنھ_١٧ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرترنھ_١٢ : يشزومآ هورگ
٣٨٩١ : نوناق لامعا مرتيسانش شناد و تاعالطا ملع_١۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:٣۶ - 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
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٢٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۴٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--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 فذح ١۵ و ١٣ ،٩ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصف۶٧٧رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٢٠١٢يمومع يسانشناور٩٣٩٧٢١٢١٧١١۴
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٠٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ١١٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

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

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا١٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) 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 هشيدنا١٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١۴٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١۵٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 - يلسوت سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٢٠١٢يسانش هعماج ينابم١۶٣٩٧٢١٢٢٢٠٧٣

لضافاضر
 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩تمس١٣٩٣

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
 يساسا نوناقاب ييانشآ١٧٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف١٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا١٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا٢٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا٢٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

 عالطا و يرادباتك رب يا همدقم٢۵٣٩٧٢١٧١٢١۴٩
يناسر

 مظعا -مدقم فيرش يداھيناسر عالطا و يرادباتك اب ييانشآ يشيامزآ۵۵٩٧يتست٢٠١٢
يناجيلع ميحر - ينمچ يسوم

--رون مايپ١٣٩١

--راپاچ١٣٩١دنوناريب يلعتنرتنيا و رتويپماك ينابمباتك۶٨۴٧يتست١١٨۶۴هنايار مولع ينابم٢۶٣٩٧٢١٧١٢١۵١
 -باختنا و يزاس هعومجم تايلك يشيامزآ۵١٩٢يتست١٢۶٣٢هعومجم هعسوت و يروآ مھارف٢٧٣٩٧٢١٧١٢١۵٢

١ يزاس هعومجم
--رون مايپ١٣٨٧ينسحم ديمح

 - كردم ليوحت تامدخ و شرافس يشيامزآ۵۶٨۴يتستهعومجم هعسوت و يروآ مھارف٣٩٧٢١٧١٢١۵٢
٢ يزاس هعومجم

--رون مايپ١٣٩٠ينسحم ديمح

 يسوم مظعا -دنوناريب يلعنيتال و يسراف زادرپ هژاو يشيامزآ٩٣٣٢يتست١٢۶٣٢)نيتال و يسراف( يزادرپ هژاو٢٨٣٩٧٢١٧١٢١۵٣
ينمچ

 مايپ هاگشناد١٣٩٣
رون

--

 يارب هناخباتك تامدخ و داوم٢٩٣٩٧٢١٧١٢١۵۴
ناناوجون و ناكدوك

 و ناكدوك يارب هناخباتك تامدخو داوم يشيامزآ۵۶۴٣يتست١١۶١۶
ناناوجون

--رون مايپ١٣٩١يرافغ ديعس -يزابهش يرهم
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهناسر و رنھ_١٧ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرترنھ_١٢ : يشزومآ هورگ
٣٨٩١ : نوناق لامعا مرتيسانش شناد و تاعالطا ملع_١۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:٣۶ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٩٠روپ نيما حلاص -رفلداع يلعرقابنيمز قرشم ندمت خيرات يشيامزآ۵۵١٠يتست٢٠١٢ندمت خيرات٣٠٣٩٧٢١٧١٢١۵۵
 تسرهف ( ١ داوم يھدنامزاس٣١٣٩٧٢١٧١٢١۶١

)يليلحت و يفيصوت يسيون
 ربكا يلع -ينسح اضردمحم٣ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵۶٠٩يتست١٢۶٣٢

دمحاروپ
.دوش فذح باتک رخآ ات ١۵٩ هحفص زا٢١٠۴رون مايپ١٣٩١

 تسرهف ( ١ داوم يھدنامزاس٣٩٧٢١٧١٢١۶١
)يليلحت و يفيصوت يسيون

 تسرهف لوصا :١ داوم يھدنامزاس يشيامزآ٨٢٩١يتست
يفيصوت يسيون

--رون مايپ١٣٩٠راك كين هحيلم -يزابهش يرهم

 يملع شراگن نييآ - يسيون شرازگ يشيامزآ۵٣۴٠يتست١١۶١۶يملع شراگن نييآ٣٢٣٩٧٢١٧١٢١۶٢
 سنارفنك و اھ شيامھ ،تالجم ،تالاقم
اھ

--رون مايپ١٣٨۶يناجيلع ميحر-يتايح ريھز

--رون مايپ١٣٨٩هصاخ ربكا يلع-يناجيلع ميحر)يرادباتك هتشر( ١ يصصخت نابز يشيامزآ۵۵٣٠يتست١٢٠١٢ يسيلگنا يصاصتخا نوتم٣٣٣٩٧٢١٧١٢١۶٣
--اسر١٣٩٠يراديق يريصن نسحيمومع طباور تيريدمباتك۵٩١۵يتست٢٠١٢يمومع طباور رب يا همدقم٣۴٣٩٧٢١٧١٢١۶۴
 ديكأت اب - هناخباتك تازيهجت و نامتخاس يشيامزآ۵٣١٧يتست٢٠١٢هناخباتك تازيهجت و نامتخاس٣۵٣٩٧٢١٧١٢١۶۵

ناريا يھاگشناد ياھ هناخباتك رب
--رون مايپ١٣٨۶مدقم فيرش يداھ

 يدنب هدر( ٢ داوم يھدنامزاس٣۶٣٩٧٢١٧١٢١۶۶
)ييويد

.دوش فذح ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١٩۴٢رون مايپ١٣٨٧يديجم يسوميدنب هدر ٢ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١۴يتست١٢۶٣٢

 يدنب هدر( ٢ داوم يھدنامزاس٣٩٧٢١٧١٢١۶۶
)ييويد

 يلمع امنھار :ييويد يھدھد يدنب هدرباتك٩٣٨٣يتست
يزاس هرامش

 همطاف -يرال يدمحا نيدلا نكر
هداز يك

--رادباتك١٣٨۵

--رون مايپ١٣٩۶دازريش ديجم و هاوخ يقرتريناھ هناسر و تاعوبطم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٧٨١يتست٢٠١٢اھ هناسر و تاعوبطم اب ييانشآ٣٧٣٩٧٢١٧١٢١۶٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢٣٢ يزومآراك٣٨٣٩٧٢١٧١٢١۶٨
--راپاچ١٣٩٣هموگ يمتسر يلعواشاروبد سيويد زراچيروانف و تاعالطا ملع رب يا همدقمباتك٩۶٩٣يتست٢٠١٢تاطابترا و تاعالطا اب ييانشآ٣٩٣٩٧٢١٧١٢١۶٩
 هحلاص -مدقم فيرش يداھ٢ يسيلگنا يصاصتخا نوتم يشيامزآ٩۵۶٧يتست٢٢٠١٢ يسيلگنا يصاصتخا نوتم۴٠٣٩٧٢١٧١٢١٧٠

مدقم فيرش
--رون مايپ١٣٩٣

--تمس١٣٩۵گنرذآ نيسحلادبع)مراهچ شياريو(باتك رشن ينابمباتك٧۴٩٣يتست١١۶١۶رشن و يراتساريو اب ييانشآ۴١٣٩٧٢١٧١٢١٧٢
--رون مايپ١٣٨٨يناجيلع ميحريصصخت يسانش عجرم يشيامزآ۵۴٣۴يتست١٢۶٣٢يصصخت يسانش عجرم۴٢٣٩٧٢١٧١٢١٧٣
و تاعالطا ياھ يروانف اب ييانشآ۴٣٣٩٧٢١٧١٢١٧۴

تاطابترا
--تمس١٣٩١ينيلك اراس و دارهم رفعجيتاعالطا ياهيروانف ينابمباتك٧۴٩١يتست١١۶١۶

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٣٢ يزومآراك۴۴٣٩٧٢١٧١٢١٧۵
 هناخباتك ياھرازفا مرن اب ييانشآ۴۵٣٩٧٢١٧١٢١٧۶

يا
--ناوجنل١٣٨۴درف يدمحم دوواديا هناخباتك ياھرازفا مرن اب ييانشآباتك۶٨۴١يتست١١٨٣٢

--رون مايپ١٣٨٩يياضر يلعبرعكيوارت رنكابناهج تايبدا خيراتهوزج٧٠۴۵يتست٣٠١٨ناهج تايبدا خيرات اب ييانشآ۴۶٣٩٧٢١٧١٢١٧٧
 تلاسر رد يرگنزاب :يندم يرادباتکباتك٩۵۶٨يتست٢٠١٢رادياپ هعسوت و هناخباتك۴٧٣٩٧٢١٧١٢١٧٨

يمومع هناخباتک يعامتجا
 -يزير يفرشا نسحبيک کم .يب دلانور

رامعم يراتخم نيسح
--راپاچ١٣٨٨

 يارب هناخباتك تامدخ و داوم۴٨٣٩٧٢١٧١٢١٧٩
داوسون نالاسگرزب

 يارب يا هناخباتك تامدخ و داوم يشيامزآ۴٩٩٩يتست١١۶١۶
داوسون نالاسگرزب

--رون مايپ١٣٨۴راك كين هحيلم -نيزرف هنازرف

 و تغارف تاقوا يسانش هعماج۴٩٣٩٧٢١٧١٢١٨٠
هعلاطم

 هللا يفص -يبن يراتخم ميھارباهعلاطم و تغارف تاقوا يسانش هعماج يشيامزآ٩٧۵٠يتست٢٠١٢
ييافص

--رون مايپ١٣٩۴

 يدنب هدر( ٣ داوم يھدنامزاس۵٠٣٩٧٢١٧١٢١٨١
)هرگنك

 يدنب هدر رب ديكات اب :۴ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵۵۵٩يتست١٢۶٣٢
اكيرمآ هرگنك هناخباتك

 -دنمھرب رفولين -يتايح ريھز
راكوج هرھاط

--رون مايپ١٣٩٠

 ميحر -مدقم فيرش يداھعجرم راك لوصا يشيامزآ۵۴١٩يتست٢٠١٢عجرم راك لوصا۵١٣٩٧٢١٧١٢١٨٢
يناجيلع

--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٨٧يناجيلع ميحريتاعالطا ياهكناب اب ييانشآ يشيامزآ۵٣۶۶يتست١١۶١۶يتاعالطا ياهھاگياپ اب ييانشآ۵٢٣٩٧٢١٧١٢١٨٣
 ميحر ،هصاخ ربكا يلع٣ يسيلگنا يصاصتخا نوتمباتك۶١۵٩يتست٣٢٠١٢ يسيلگنا يصاصتخا نوتم۵٣٣٩٧٢١٧١٢١٨۴

روپ راتخم اضر،يناجيلع
--رادباتك رشن١٣٩٢

 و يطخ ياھ هخسن اب ييانشآ۵۴٣٩٧٢١٧١٢١٨۵
بايمك راثآ

بايمك راثآ و يطخ خسن اب ييانشآباتك٧٢٧٣يتست٢٠١٢
)يبرع و يسراف(

٢۶٠ ات ٢٣٢ هحفص زا و ٢٢١ هحفص ات ۵٠ هحفص زا٣٠١تمس١٣٩٠يقارع ييادف اضرمالغ
.دوش هعلاطم

--رادباتک١٣٩١يدارم هللارون -روپ ينارهط ديحويرادينش - يراديد يرادويشرآباتك٨١٧٢يتست٢٠١٢ويشرآ تامدقم۵۵٣٩٧٢١٧١٢١٨۶
 عبانم يھدنامزاسو يسيونتسرهفباتك٨٩٨٨يتست١٢۶٣٢عبانم يا هنايار يھدنامزاس۵۶٣٩٧٢١٧١٢١٨٧

نارادباتک يامنھار:يلاتيجيد
 يلع و يتايح ريھزترس. يا نايار و لچيم. ما نآ

هصاخ ربکا
--رادباتک رشن١٣٨٨

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢٣٢ يزومآراك۵٧٣٩٧٢١٧١٢١٨٨
 تايرشن و اھدنبايپ تيريدم رب يا همدقمهوزج٧١۵٨يتست١١۶١۶يراودا تايرشن تيريدم۵٨٣٩٧٢١٧١٢١٨٩

يراودا
--رون مايپ١٣٩١يرافغ ديعس - يدنقلد هزئاف
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهناسر و رنھ_١٧ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرترنھ_١٢ : يشزومآ هورگ
٣٨٩١ : نوناق لامعا مرتيسانش شناد و تاعالطا ملع_١۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:٣۶ - 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
 و يرادباتك رد يمك ياهشور و رامآباتك٧٢٧۶يتست١١٨١۶نارادباتك يارب رامآ۵٩٣٩٧٢١٧١٢١٩٠

يناسر عالطا
 ات ٢۶٨ هحفص زا( ١٣ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٨تمس١٣٩٢اديوھ اضريلع

٢٨۶ هحفص زا( ١۴ لصف و )دامتعا دودح لوا ٢٧٩ هحفص
 )نويسرگر طخ يارب دامتعا دودح لوا ٢٩۴ هحفص ات
 لوادج و باسح نيشام نتشاد هارمھ .دوش هعلاطم
.تسا عنامالب هطوبرم

--رون مايپ١٣٩٠يناجيلع ميحريجنس ملع اب ييانشآ يشيامزآ۵۵٧٣يتست٢٠١٢يجنس ملع اب ييانشآ۶٠٣٩٧٢١٧١٢١٩١
 هعسوت و يمومع ياھ هناخباتك۶١٣٩٧٢١٧١٢١٩٢

يگنھرف
--راپاچ١٣٩٢راك كين هحيلم- دنوناريب يلعيگنھرف هعسوت و يمومع ياھ هناخباتكباتك۶٨۴۶يتست٢٠١٢

 هعسوت و يصصخت ياھ هناخباتك۶٢٣٩٧٢١٧١٢١٩٣
ينامزاس فادھا

--راپاچ١٣٩٢حيصف يدمحا هقيدصفادھا هعسوت و يصصخت هناخباتکباتك٨٩٨٩يتست٢٠١٢

 داوس شزومآ ياھ شور و ينابم۶٣٣٩٧٢١٧١٢١٩۴
يتاعالطا

 زا هدافتسا اب يتاعالطا داوس شجنسباتك۶٨٢٣يتست١١۶١۶
درادنانسا فيلاكت و اھرازبا

 و هصاخ ربكا يلعيلين ازرت
يناجيلع ميحر

--راپاچ١٣٨٩

 و يھاگشناد ياھ هناخباتك۶۴٣٩٧٢١٧١٢١٩۶
يملع هعسوت

يسانش هعماج:شھوژپ يملع يراکمھباتك٨٩٩٠يتست٢٠١٢
يملع يراکمھ

--شزيبد-راپاچ١٣٨٨يتيالو ديلاخ و يزورون اضريلع

 و يھاگشناد ياھ هناخباتك٣٩٧٢١٧١٢١٩۶
يملع هعسوت

 دومحم، يتسود يلع سوريسيملع طابترا تيريدمباتك٨٩٩١يتست
نارود دازهب و يدرج ورسخ

 هاگشھوژپ١٣٨٨
 و تاعالطا
 يملع كرادم
راپاچ رشن ناريا

--

--رون مايپ١٣٨٩داز يياشاپ نيسحمولع خيراتهوزج٧٠۵٣يتست٢٠١٢مولع خيرات۶۵٣٩٧٢١٧١٢١٩٧
--رون مايپ١٣٨٩نابز هورگيدربراك يسانشنابزهوزج٧٠٩٨يتست٢٠١٢يدربراك يسانشنابز۶۶٣٩٧٢١٧١٢١٩٨
 اھ هناخباتك بو تيريدم و يحارط۶٧٣٩٧٢١٧١٢١٩٩

يناسر عالطا زكارم و
زکارم و اھ هناخباتک بو تيريدم و يحارطهوزج١٠٠٨٣يتست١١۶١۶

يناسر عالطا
 يمرکم يدهم ،هصاخ ربکا يلع
روپيلع ديما ،باديفس

--رون مايپ١٣٩۵

 و يرادباتك رد يتامدقم قيقحت۶٨٣٩٧٢١٧١٢٢٠٠
يناسر عالطا

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست١١۶١۶
يتيبرت مولع

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

 زكارم و اھ هناخباتك تيريدم۶٩٣٩٧٢١٧١٢٢٠١
يتاعالطا

 مظعا -مدقم فيرش يداھيھاگشناد ياھ هناخباتك ماظن يشيامزآ٨٢٨٨يتست٣٠١٨
 تاداسلا رينم -ينمچ يسوم
ينيسح

 -مدقم فيرش يداھ
 -ينمچ يسوم مظعا
 تاداسلا رينم
ينيسح

.دوش فذح ١۵ و ٣ لصف۶٣٩رون مايپ١٣٩٠

 ،نارشان يارب امنھار : باتك يزاس هيامنباتك۶٨٣١يتست١١۶١۶باتك يزاس هيامن٧٠٣٩٧٢١٧١٢٢٠٢
نامجرتم و ناگدنسيون ،نارادباتک

--راپاچ١٣٨٧يزورون اضر يلع

 و يھاگشزومآ ياھ هناخباتك٧١٣٩٧٢١٧١٢٢٠۴
يريگداي هعسوت

 هعسوت و يھاگشزومآ ياھ هناخباتکهوزج١٠٠٢١يتست٢٠١٢
يريگداي

--رون مايپ١٣٩۵دنوناريب يلع -هداز يضاق ديمح

--رادباتك١٣٩١كلچ يوسوم نيشفايمالسا يسانش عجرمباتك۵٨۴۴يتست١١۶١۶يمالسا مولع يسانش عجرم٧٢٣٩٧٢١٧١٢٢٠۵
 يلع-يدمحا ربكا يلعديسشناد تيريدم يشيامزآ۵۵٧٨يتست٢٠١٢شناد تيريدم اب ييانشآ٧٣٣٩٧٢١٧١٢٢٠۶

يحلاص
.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٨ ،۶ ،۵ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٣١رون مايپ١٣٩١

--نخس رهپس١٣٨۶يفاص مساقيبرع و يسراف :يمومع يسانش عجرمباتك۶٨١۴يتست١٢۶٣٢يمومع يسانش عجرم٧۴٣٩٧٢١٧١٢٢٠٨
 -يپاچ( نيتال يمومع يسانش عجرمباتك٨١٠٨يتستيمومع يسانش عجرم٣٩٧٢١٧١٢٢٠٨

)يتنرتنيا
 هناخباتك داهن١٣٨٨يناجيلع ميحر ، وترپ كباب

 يمومع ياھ
روشك

--

 و مظن ياھ هنومن لوا( ٣١٢ يلا ) نايونزغ( ٧٩ هحفص زا٣١۶رون مايپ١٣٩٠يناحبس قيفوت)يرادباتك( ناريا تايبدا  خيراتهمانسرد۴٩٧۶يتست٣٠١٨ناريا تايبدا خيرات اب ييانشآ٧۵٣٩٧٢١٧١٢٢١۴
. دوش هعلاطم )رثن

 عالطا و نارادباتك يا هفرح قالخاباتك۶١۵٨يتست٢٠١٢يا هفرح قالخا٧۶٣٩٧٢١٧١٢٢١۵
ناناسر

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رادباتك رشن١٣٩٢مق يرادباتك نمجنا

 رد يا هفرح قالخا رب يا همدقمهوزج٨٢٩٠يتستيا هفرح قالخا٣٩٧٢١٧١٢٢١۵
 ود رب ديکاتاب( يناسر عالطا و يرادباتک
)شزومآ و هيرظن هفلوم

 همانلصف١٣٨٨فاب نامسير
 عالطا تاقيقحت
...يناسر

--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٢يا هناخباتك نورب تامدخ٧٧٣٩٧٢١٧١٢٢١۶
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