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رونمايپ هاگشناد
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فيدر
 مرت
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 لاس
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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

دوش فذح١٧۶ هحفص ات١٢۵هحفص زا۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف١۵٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 دمحم دمحم- يناحبسرفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢) يناسنا مولع(١ يمالسا هشيدنا١۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم- يناحبسرفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢) يناسنا مولع(٢ يمالسا هشيدنا١٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 اضريلع-يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢) يناسنا مولع( نآرق يعوضومريسفت١٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم- يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢) ميھافمو ينابم( يمالسا قالخا١٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 ماقم يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 رشن(يربھر مظعم
)فراعم

--

--رون مايپ١٣٩۴يداوجديس جاح نسحمديس١ ناريا يتسد عيانص رد شوقن هسدنھ يشيامزآ٩۵١٧يتست١١١٨٣٢ ناريا يتنس ياھرنھ رد شوقن هسدنھ٢٢٣٩٧٢١٨١٠٠٠١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٣٩۶ هياپ يحارط هاگراك٢٣٣٩٧٢١٨١٠٠٠٢
 يرظتنم دمحا-يناخاقآ ديمح١ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵٣١١يتست١٢١١۶٣٢ يمسجت ياھرنھ ينابم٢۴٣٩٧٢١٨١٠٠٠٣

يكرابدور
--رون مايپ١٣٨۶

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٩۶ هياپ يحارط هاگراك٢۵٣٩٧٢١٨١٠٠٠۴
--رون مايپ١٣٩٢متاح يلعمالغ١يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٠٩٠يتست١٢٠١۶ يمالسا ندمت رد رنھ٢۶٣٩٧٢١٨١٠٠٠۵
--رون مايپ١٣٨٩متاح يلعمالغ١ خيرات رد رنھ اب ييانشآ يشيامزآ۵٠٣٩يتست١٢٠١۶ خيرات رد رنھ اب ييانشآ٢٧٣٩٧٢١٨١٠٠٠۶
--رون مايپ١٣٩۴يداوجديس جاح نسحمديس٢ ناريا يتسد عيانص رد شوقن هسدنھ يشيامزآ٩۵١٨يتست٢١١٨٣٢ ناريا يتنس ياھرنھ رد شوقن هسدنھ٢٨٣٩٧٢١٨١٠٠٠٧
 يرظتنم دمحا- يناخاقآ ديمح٢ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵۴٠١يتست٢١٢٨۶۴ يمسجت ياھرنھ ينابم٢٩٣٩٧٢١٨١٠٠٠٨

يكرابدور
--رون مايپ١٣٩١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٣٩۶ يتنس يحارط هاگراك٣٠٣٩٧٢١٨١٠٠٠٩
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٣٩٧يتست٢٢٠١۶ يمالسا ندمت رد رنھ٣١٣٩٧٢١٨١٠٠١٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢۶۴ هياپ يساكع هاگراك٣٢٣٩٧٢١٨١٠٠١١
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢ خيرات رد رنھ اب ييانشآهمانسرد۵٠۶٩يتست٢٢٠١۶ خيرات رد رنھ اب ييانشآ٣٣٣٩٧٢١٨١٠٠١٢
--رون مايپ١٣٨٨دار يركاش يلع دمحم١ يحارط تعيبط ناسناهمانسرد۴٩٧٣يتست٣٠٢۴يحارط تعيبط ناسنا٣۴٣٩٧٢١٨١٠٠١٣
--رون مايپ١٣٩٠ردب يدمحم سگرنناريا تايبدا و گنھرف اب ييانشآهوزج٧٠١٠يتست٢٠١۶ناريا تايبدا و گنھرف اب ييانشآ٣۵٣٩٧٢١٨١٠٠١۴
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رونمايپ هاگشناد
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يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۶۴ هياپ يساكع هاگراك٣۶٣٩٧٢١٨١٠٠١۵
يمالسا ياھرنھ يدربراك يبايزرا و تخانش٣٧٣٩٧٢١٨١٠٠١۶

١ ناريا
 يمالسا ياھرنھ يدربراك يبايزرا و تخانش يشيامزآ٩٣۴٣يتست١١٨٣٢

١ ناريا
--رون مايپ١٣٩٣ييادتقم رغصا يلع

 هژيو يدربراک و هداس نابز هب قيقحت شورباتك١٠۴٧۵يتست١١٨٣٢قيقحت شور٣٨٣٩٧٢١٨١٠٠١٧
رنھ نايوجشناد

--ايکارخف١٣٩٣ينمهب سيدرپ .يلبقم اتيھانآ

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٩۶ يتنس يحارط هاگراك٣٩٣٩٧٢١٨١٠٠١٨
--رون مايپ١٣٨٩ينمهب سيدرپ-نارافص سايلايمالسا نارود ي رنھ ياھ هويشهوزج٧١١٠يتست٢٠١۶ناريا يمالسا نارود ياھرنھ هويش۴٠٣٩٧٢١٨١٠٠١٩
--رون مايپ١٣٨٩نارافص سايلارصاعم نارود رد يمالسا ياھرنھ يسرربهوزج٧٠٣۶يتست٢٠١۶رصاعم نارود رد يمالسا ياھرنھ يسررب۴١٣٩٧٢١٨١٠٠٢٠
--رون مايپ١٣٩١يسيفن تخدنيشونتباتك هچخيراتهمانسرد۵۵٨٣يتست٢٠١۶تباتك هچخيرات۴٢٣٩٧٢١٨١٠٠٢١
 ،تالاقم يملع شراگن نييآ- يسيون شرازگ يشيامزآ۵٣۴٠يتست٢٠١۶ناريا يمالسا ياھرنھ رد قيقحت۴٣٣٩٧٢١٨١٠٠٢٢

اھ سنارفنكو اھ شيامھ ،تالجم
--رون مايپ١٣٨۶يناجيلعميحر-يتايح ريھز

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٩۶ يتنس يحارط هاگراك۴۴٣٩٧٢١٨١٠٠٢٣
يمالسا ياھرنھ يدربراك يبايزرا و تخانش۴۵٣٩٧٢١٨١٠٠٢۴

٢ ناريا
 يمالسا ياھرنھ يدربراك يبايزرا و تخانش يشيامزآ٩٣۴۴يتست١١٨٣٢

٢ ناريا
--رون مايپ١٣٩٣ييادتقم رغصا يلع

--تمس١٣٩٢يديحوت قئافيرگلافس رنھ و نفباتك٧۴۶٩يتست٢٠١۶ناريا رد لافس خيرات۴۶٣٩٧٢١٨١٠٠٢۵
 هيلواداوم و تازيهجت-لياسو-رازبا اب ييانشآ۴٧٣٩٧٢١٨١٠٠٢۶

يرگلافس
 هيلوا داوم و تازيهجت ،لياسو ،رازبا اب ييانشآ يشيامزآ٩٩٩۴يتست١١٨٣٢

يرگلافس
--رون مايپ١٣٩۵يلکوت چيوادرم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢۶۴ لافس هاگراك۴٨٣٩٧٢١٨١٠٠٢٧
يمالسا ياھرنھ يدربراك يبايزرا و تخانش۴٩٣٩٧٢١٨١٠٠٢٨

٣ ناريا
 يمالسا ياھرنھ يدربراك يبايزرا و تخانش يشيامزآ٩٣۴۵يتست١١٨٣٢

٣ ناريا
--رون مايپ١٣٩٣ييادتقم رغصا يلع

يسيونشوخو طوطخ لوصا يدابمو ينابم۵٠٣٩٧٢١٨١٠٠٢٩
١ ناريايمالسا

 يسيونشوخ و طوطخ لوصا ينابم و يدابم يشيامزآ٩١۵٧يتست١١٨٣٢
١ ناريا يمالسا

--رون مايپ١٣٩٣ييادتقم رغصا يلع

--رون مايپ١٣٨٩روپ مدقم رصانايارم و رظانم هسدنھهوزج٧١۶٧يتست١١٨٣٢ايارم و رظانم هسدنھ۵١٣٩٧٢١٨١٠٠٣٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٩۶ لافس هاگراك۵٢٣٩٧٢١٨١٠٠٣١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢گنر و باعل يروئت۵٣٣٩٧٢١٨١٠٠٣٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴گنر و باعل هاگراك۵۴٣٩٧٢١٨١٠٠٣٣
فلتخم بتاكم ليلحت و هيزجت و يسررب۵۵٣٩٧٢١٨١٠٠٣۴

يرگراگن
 و نيرز تاراشتنا١٣٩٢زابکاپ نيئورزورما ات زابريد زا ناريا يشاقنباتك٩١۶٠يتست٢٠١۶

نيميس
--

--رون مايپ١٣٨٩يكوزاپباهشناريا رد شيامنهوزج٧٢٣٨يتست٢٠١۶ناريا رد شيامن۵۶٣٩٧٢١٨١٠٠٣۵
يسيونشوخو طوطخ لوصا يدابم و ينابم۵٧٣٩٧٢١٨١٠٠٣۶

٢ناريايمالسا
 يسيونشوخ و طوطخ لوصا ينابم و يدابم يشيامزآ٩١۵٨يتست١١٨٣٢

٢ ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٣ييادتقم رغصا يلع

يمالسا رنھ ياھدرادناتسا و يفيك لرتنك۵٨٣٩٧٢١٨١٠٠٣٧
١ ناريا

--رون مايپ١٣٨٩ينمهب سيدرپ- نارافص سايلا١ يمالسا رنھ ياھدرادناتسا و يفيك لرتنكهوزج٧١٣١يتست١١٨٣٢

ياھرنھ رداھدامن و شوقن روطت و لوحت ريس۵٩٣٩٧٢١٨١٠٠٣٨
ناريا يتنس

 ياھرنھ رد اھدامن و شوقن روطت و لوحت ريسهوزج٧١٠٣يتست٢٠١۶
ناريا يتنس

--رون مايپ١٣٨٩ينمهب سيدرپ-نارافص سايلا

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴لافس يور يشاقن هاگراك۶٠٣٩٧٢١٨١٠٠٣٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يشاك هاگراك۶١٣٩٧٢١٨١٠٠۴٠
--رون مايپ١٣٩١يميحريمالسا رنھ ييابيز ينابمهوزج٧١٣٧يتست٢٠١۶يمالسا رنھ يسانش ييابيز ينابم۶٢٣٩٧٢١٨١٠٠۴١
يمالسا رنھ ياھدرادناتسا و يفيك لرتنك۶٣٣٩٧٢١٨١٠٠۴٢

٢ ناريا
--رون مايپ١٣٨٩ينمهب سيدرپ-نارافص سايلا٢ يمالسا رنھ ياھدرادناتسا و يفيك لرتنكهوزج٧١٣٢يتست١١٨٣٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١۶٣٢لافس هروك تخاس و يحارط هاگراك۶۴٣٩٧٢١٨١٠٠۴٣
--اھ هزوم لك هرادا١٣۶٣تحارارھز. لاورگا.يپ.ايي هزوم ءايشا يرادهگن و تبقارمباتك٨٢١۶يتست١١٨٣٢ياهزوم ءايشا زا يرادهگن و تظافح ياهشور۶۵٣٩٧٢١٨١٠٠۴۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٣٢۴۴٨همان ناياپ۶۶٣٩٧٢١٨١٠٠۴۵
وريسفت ياھ شھوژپ١٣٨۶يريصنيلعرنھ و نآرقباتك٨٠۶٧يتست٢٠١۶نآرق رد نآ ياھ هولج و رنھ ينابم۶٧٣٩٧٢١٨١٠٠۴۶

نآرق مولع
--

--رون مايپ١٣٨٩نارافص سايلايمالسا رنھ و تمكحهوزج٧٠٨٨يتست٢٠١۶يمالسا رنھ تمكح۶٨٣٩٧٢١٨١٠٠۴٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴١٢٨لافس يصصخت هاگراك۶٩٣٩٧٢١٨١٠٠۴٨
 ياھرنھ هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٧يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٠٣٩٧٢١٨١٠٠۴٩

)يزاسهمسجم و کيفارگ ،يشاقن(يمسجت
--تمس١٣٨۶ينيسح يدهم-يكشا يرهم
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اھهرود يمامت : هروديسانشراك-۵: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيرامعم و رنھ_١٨ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورومرتيدربراك ياھرنھ_١٠ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرت)لافسشيارگ( يمالسا رنھ_١٢ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/١٠/٢۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١٠:١٨
٣زا٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپحرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزروراك٧١٣٩٧٢١٨١٠٠۵٠
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