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يلمعيروئتعت
 هعلق ينيسح ربكا-صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢)يتيبرت ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

نيسح دمحا-يريبد دمحا-نمهب
روپكاپ يلع-يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح-يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٢٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

١ يبدا ياھ بتكمسرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلومهورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٣٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح٢ و

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٧٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم۴ و٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح- يدمحاربكايلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٨٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا- يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢يناسنامولع) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣
داوج دمحم-يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢) يناسنا مولع( ناريا يمالسا بالقنا١٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

داهن( فراعم رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١١٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
مظعم ماقم يگدنيامن
)يربھر

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم-يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١٣٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
يمالسا يروهمج يساسا نوناقاب ييانشآ١۴٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا
 يمالسا يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

--رون مايپ١٣٩۴يداوجديس جاح نسحمديس١ ناريا يتسد عيانص رد شوقن هسدنھ يشيامزآ٩۵١٧يتست١١١٨٣٢ ناريا يتسد عيانصرد شوقن هسدنھ١۵٣٩٧٢١٢٢۶٠٠۶
--رون مايپ١٣٩۴يداوجديس جاح نسحمديس٢ ناريا يتسد عيانص رد شوقن هسدنھ يشيامزآ٩۵١٨يتست٢١١٨٣٢ ناريا يتسد عيانصرد شوقن هسدنھ١۶٣٩٧٢١٢٢۶٠١٢
دوش فذح١٧۶ هحفص ات١٢۵هحفص زا۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف١٧٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 دمحم دمحم- يناحبسرفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢) يناسنا مولع(١ يمالسا هشيدنا١٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم- يناحبسرفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢) يناسنا مولع(٢ يمالسا هشيدنا١٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 اضريلع-يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢) يناسنا مولع( نآرق يعوضومريسفت٢٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم- يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢) ميھافمو ينابم( يمالسا قالخا٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 ماقم يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 رشن(يربھر مظعم
)فراعم

--

 ارھز-دار يركاش يلع دمحمناريا يتنس ياھرنھ اب ييانشآهمانسرد۵٢۴٢يتست٢٠١۶ناريا يتنس ياھرنھ اب ييانشآ٢۴٣٩٧٢١٧١٢٠٢۴
يديوجت

--رون مايپ١٣٩١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٣٩۶ هياپ يحارط هاگراك٢۵٣٩٧٢١٧١٢٠٢۶
 يرظتنم دمحا-يناخاقآ ديمح١ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵٣١١يتست١٢١١۶٣٢ يمسجت ياھرنھ ينابم٢۶٣٩٧٢١٧١٢٠٢٧

يكرابدور
--رون مايپ١٣٨۶

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٩۶ هياپ يحارط هاگراك٢٧٣٩٧٢١٧١٢٠٢٨
--رون مايپ١٣٩٢متاح يلعمالغ١يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٠٩٠يتست١٢٠١۶ يمالسا ندمت و رنھ٢٨٣٩٧٢١٧١٢٠٢٩
--رون مايپ١٣٨٩متاح يلعمالغ١ خيرات رد رنھ اب ييانشآ يشيامزآ۵٠٣٩يتست١٢٠١۶ خيرات رد رنھ اب ييانشآ٢٩٣٩٧٢١٧١٢٠٣٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢١۶۶۴يتامدقم تفاب يحارط هاگراك٣٠٣٩٧٢١٧١٢٠٣٣
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٣٩٧يتست٢٢٠١۶ يمالسا ندمت و رنھ٣١٣٩٧٢١٧١٢٠٣۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢۶۴ هياپ يساكع هاگراك٣٢٣٩٧٢١٧١٢٠٣۵
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢ خيرات رد رنھ اب ييانشآهمانسرد۵٠۶٩يتست٢٢٠١۶ خيرات رد رنھ اب ييانشآ٣٣٣٩٧٢١٧١٢٠٣۶
--رون مايپ١٣٨٨دار يركاش يلع دمحم١ يحارط تعيبط ناسناهمانسرد۴٩٧٣يتست١٣٠٢۴ يحارط تعيبط ناسنا٣۴٣٩٧٢١٧١٢٠٣٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۶۴ هياپ يساكع هاگراك٣۵٣٩٧٢١٧١٢٠٣٨
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يلمعيروئتعت
 هژيو يدربراک و هداس نابز هب قيقحتشورباتك١٠۴٧۵يتست١١٨٣٢قيقحت شور٣۶٣٩٧٢١٧١٢٠٣٩

رنھ نايوجشناد
--ايکارخف١٣٩٣ينمهب سيدرپ .يلبقم اتيھانآ

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢١۶۶۴يتامدقم سابل يحارط هاگراك٣٧٣٩٧٢١٧١٢٠۴٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢١۶۶۴يتامدقم پاچ يحارط هاگراك٣٨٣٩٧٢١٧١٢٠۴١
--رون مايپ١٣٨٧اينراشفا نيميسيعيبط ياھ هنيگنر اب يزرگنرهمانسرد۵٢۵٣يحيرشت١١٢١۶۶۴ يزرگنر هاگراك٣٩٣٩٧٢١٧١٢٠۴٢
--رنھ لامج١٣٩۵يدسا سگرن-دنچ امينفايلا مولع و تخانشباتك١٠۵٣٠يتست١٢٠١۶ يسانش هچراپ۴٠٣٩٧٢١٧١٢٠۴٩
.دوش هعلاطم٢۴۴ هحفص رخآات باتک لوا زا١٠٩ريبکريما١٣٨٢نيتمناميپناگدنسيون هورگنيمز ناريا رد کاشوپباتك٩١۵٩يتست١٢٠١۶ناريا يتنس ياهسابل و هچراپ اب ييانشآ۴١٣٩٧٢١٧١٢٠۵٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢۴٣٢١٢٨ پاچ يحارط هاگراك۴٢٣٩٧٢١٧١٢٠۵١
--رون مايپ١٣٩٠يزرم يلع دمحم١ فورح يحارط و يسيونشوخهمانسرد۴٩۵٨يتست١١١٨٣٢ فورح يحارط و يسيونشوخ۴٣٣٩٧٢١٧١٢٠۵٢
--هروس١٣٩٣هام رون رھورف و يرواي نيسحناهج رد يتسد عيانص تالوحت رب شرگنباتك۵٧٣٨يتست٢٠١۶ايند رد يتسد عيانص لوحت۴۴٣٩٧٢١٧١٢٠۵٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٢١۶۶۴ يزرگنر هاگراك۴۵٣٩٧٢١٧١٢٠۵۵
--رون مايپ١٣٨٩نارافص سايلا١ سابل و هچراپ خيراتهوزج٧٠۴٨يتست١٢٠١۶ يجاسن و هچراپ خيرات۴۶٣٩٧٢١٧١٢٠۵۶
.دوش هعلاطم باتک رخآات٢۴۵ هحفص زا١٧٢٩ريبکريما١٣٨٢نيتمناميپناگدنسيون هورگنيمز ناريا رد کاشوپباتك٩١۵٩يتست٢٢٠١۶ناريا يتنس ياهسابل و هچراپ اب ييانشآ۴٧٣٩٧٢١٧١٢٠۵٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٢۴٣٢١٢٨ پاچ يحارط هاگراك۴٨٣٩٧٢١٧١٢٠۵٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رصاعم يرنھ ياھ هتشر اب ييانشآ۴٩٣٩٧٢١٧١٢٠۶٠
--رون مايپ١٣٨٩نارافصسايلا٢ يسانش هچراپهوزج٧٠۴٢يتست٢٢٠١۶ يسانش هچراپ۵٠٣٩٧٢١٧١٢٠۶١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴٢۴٣٢١٢٨ پاچ يحارط هاگراك۵١٣٩٧٢١٧١٢٠۶٢
--ارھزلا هاگشناد١٣٨۶روپ بلاط هديرفناريا رد يجاسن و هچراپ خيراتباتك۶٢۵۴يتست٢٢٠١۶ يجاسن و هچراپ خيرات۵٢٣٩٧٢١٧١٢٠۶٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٣٢۴۴٨يياهن هلاسر۵٣٣٩٧٢١٧١٢٠۶۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۵٢۴٣٢١٢٨ پاچ يحارط هاگراك۵۴٣٩٧٢١٧١٢٠۶۵
--رون مايپ١٣٨٩نارافص سايلايمالسا رنھ و تمكحهوزج٧٠٨٨يتست٢٠١۶يمالسا رنھ و تمكح۵۵٣٩٧٢١٧١٢٠۶۶
--تمس١٣٩٢نايكاوآيتبنسنج زلراچيمسجت ياھرنھ راثآ ليلحت و هيزجتباتك٧٣۶٣يتست٢٠١۶يمسجت راثآ ليلحت و هيزجت۵۶٣٩٧٢١٧١٢٠۶٧
--رون مايپ١٣٨٩نيزرب لارام-نارافص سايلاناكدوك يايند رد رنھهوزج٧١۶٩يتست٢٠١۶ناكدوك يايند رد رنھ۵٧٣٩٧٢١٧١٢٠۶٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠۴١٢٨ پاچ يحارط هاگراك۵٨٣٩٧٢١٧١٢١٢٣
 يرظتنم دمحا- يناخاقآ ديمح٢ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵۴٠١يتست٢١٢٨۶۴يمسجت ياھرنھ ينابم۵٩٣٩٧٢١٧١٢١٢۴

يكرابدور
--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٨٩ييادتقم رغصا يلع٢فورح يحارط و يسيونشوخهوزج٧٠٨٩يحيرشت٢٠٢۶۴ فورح يحارط و يسيونشوخ۶٠٣٩٧٢١٧١٢٢١٧
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