
اھهرود يمامت : هروديسانشراك-۵: عطقم
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رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/١٠/٢۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١٢:٣۶
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپحرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

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 مايپ١٣٩٢متاح يلعمالغ١يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٠٩٠يتست١٢٠١۶ يمالسا ندمت رد رنھ٢٢٣٩٧٢١٨١٠٠٠۵
--رون مايپ١٣٨٩متاح يلعمالغ١ خيرات رد رنھ اب ييانشآ يشيامزآ۵٠٣٩يتست١٢٠١۶ خيرات رد رنھ اب ييانشآ٢٣٣٩٧٢١٨١٠٠٠۶
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٣٩٧يتست٢٢٠١۶ يمالسا ندمت رد رنھ٢۴٣٩٧٢١٨١٠٠١٠
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢ خيرات رد رنھ اب ييانشآهمانسرد۵٠۶٩يتست٢٢٠١۶ خيرات رد رنھ اب ييانشآ٢۵٣٩٧٢١٨١٠٠١٢
.دوش هعلاطم١٠٠ هحفصات١ هحفص زا٢١٣تمس١٣٩٢شقنلارھام دومحمنآدربراك و يشاكباتك٧۴٧٣يتست١٢٨۶۴ناريا يتنس ياھرنھ رد شوقن هسدنھ٢۶٣٩٧٢١٨١٠٢۵۶
 يرظتنم دمحا-يناخاقآ ديمح١ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵٣١١يتست١١١٨٣٢ يمسجت ياھرنھ ينابم٢٧٣٩٧٢١٨١٠٢۵٧

يكرابدور
--رون مايپ١٣٨۶

 يرظتنم دمحا- يناخاقآ ديمح٢ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵۴٠١يتست٢١١٨٣٢ يمسجت ياھرنھ ينابم٢٨٣٩٧٢١٨١٠٢۵٨
يكرابدور

--رون مايپ١٣٩١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶هياپ يحارط٢٩٣٩٧٢١٨١٠٢۵٩
 ارھز-دار يركاش يلع دمحمناريا يتنس ياھرنھ اب ييانشآهمانسرد۵٢۴٢يتست٢٠١۶ناريا يتنس ياھرنھ اب ييانشآ٣٠٣٩٧٢١٨١٠٢۶٠

يديوجت
--رون مايپ١٣٩١

--رهم هروس١٣٨٧يرواي نيسحناريا يتنس يجاسنباتك۵٧٣٩يتست٢٠١۶ناريا يتنس ياھ هتفاب اب ييانشآ٣١٣٩٧٢١٨١٠٢۶٣
 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريشربكارتويپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست١١٨٣٢رتويپماك اب ييانشآ٣٢٣٩٧٢١٨١٠٢۶۶

يرذآ
--رون مايپ١٣٩٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢شرف يدربراك يميش٣٣٣٩٧٢١٨١٠٢۶٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١٨٣٢ يتنس يحارط٣۴٣٩٧٢١٨١٠٢۶٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١٨٣٢ يتنس يحارط٣۵٣٩٧٢١٨١٠٢۶٩
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 تاداس اراس- يرواي نيسحناريا ياھدننام ميلگ و ميلگتخانشباتك۵٧۴۴يتست٢٠١۶ميلگ شقن و حرط تخانش٣۶٣٩٧٢١٨١٠٢٧٠

نايتاجن روپدمحم نيورپ- نايكم
--شناد ياميس١٣٨٩

--رون مايپ١٣٩١يركف- نارافص سايلايناريا شوقن رد گنر و شقن يسرربهوزج٧٠٣۴يتست٢٠١۶ناريا رنھ رد شقن لوحت ريس٣٧٣٩٧٢١٨١٠٢٧١
--تمس١٣٩٢يريماهراتسيسانش فايلاباتك٧٣١١يتست٢١١۶٣٢فايلا مولع٣٨٣٩٧٢١٨١٠٢٧٢
 يفاب شرف روطت و لوحت ريس: شرف خيراتباتك٧٣۵٣يتست٢٠١۶ناريا شرف خيرات٣٩٣٩٧٢١٨١٠٢٧٣

ناريا
--تمس١٣٩٢يوضر يتمشح ...ا لضف

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١٨٣٢ ييايميش يزرگنر۴٠٣٩٧٢١٨١٠٢٧۴
--رون مايپ١٣٩۵يراربمثيم١ شرف تفاب يشيامزآ٩٩٩١يتست١٢١١۶٣٢ شرف تفاب۴١٣٩٧٢١٨١٠٢٧۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٢٨۶۴ شرف يحارط۴٢٣٩٧٢١٨١٠٢٧۶
 هعلاطم١٣ ات١ يلمع ياھ شيامزآ۵ لصف زا و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣۴رون مايپ١٣٨٧اينراشفا نيميسيعيبط ياھ هنيگنر اب يزرگنرهمانسرد۵٢۵٣يتست١١١٨٣٢ يتنس يزرگنر۴٣٣٩٧٢١٨١٠٢٧٧

.دوش
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٢٨۶۴ شرف تمرم و تظافح۴۴٣٩٧٢١٨١٠٢٧٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢۶۴ شرف هشقن هطقن و گنر۴۵٣٩٧٢١٨١٠٢٧٩
 و ناريا شرف ياھ شقن و اھ حرط تخانشباتك۶١٧٠يتست١٢٠١۶ ناريا شرف شقن و حرط تخانش۴۶٣٩٧٢١٨١٠٢٨٠

ناهج
 لضفلاوبا، يراختفا دومحم ديس
يليكو

.دوش هعلاطم١٠٨ هحفص ات١ هحفص زا٢١۵يتسھ شقن١٣٨٣

 و ناريا شرف ياھ شقن و اھ حرط تخانشباتك۶١٧٠يتست٢٢٠١۶ ناريا شرف شقن و حرط تخانش۴٧٣٩٧٢١٨١٠٢٨١
ناهج

 لضفلاوبا، يراختفا دومحم ديس
يليكو

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات١٠٨ هحفصزا۴١٨يتسھ شقن١٣٨٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴ميلگ يحارط۴٨٣٩٧٢١٨١٠٢٨٢
--رون مايپ١٣٩۵نابرقروپ اضردمحم-يقداصنسحشرف داصتقا يشيامزآ٩٩٩٠يتست٢٠١۶شرف داصتقا۴٩٣٩٧٢١٨١٠٢٨٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢شرف رد تيفيك لرتنك۵٠٣٩٧٢١٨١٠٢٨۴
 ،تالاقم يملع شراگن نييآ- يسيون شرازگ يشيامزآ۵٣۴٠يتست١١٨٣٢شرف رد شھوژپ۵١٣٩٧٢١٨١٠٢٨۵

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

--رون مايپ١٣٩۵يراربمثيم٢ شرف تفاب يشيامزآ٩٩٩٢يتست٢١٢٨۶۴ شرف تفاب۵٢٣٩٧٢١٨١٠٢٨۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢ميلگ تفاب۵٣٣٩٧٢١٨١٠٢٨٧
--تمس١٣٨١يوضر يتمشح ...ا لضفناريا شرف تعنص ورنھ تيريدمباتك٧۵٠۵يتست٢٠١۶شرف ديلوت تيريدم۵۴٣٩٧٢١٨١٠٢٨٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٩۶ شرف تمرم و تظافح۵۵٣٩٧٢١٨١٠٢٨٩
--رون مايپ١٣٩۶نايسوط اضرمالغناهج شرف خيراتهوزج١٠٨۵٨يتست٢٠١۶ناهج شرف خيرات۵۶٣٩٧٢١٨١٠٢٩٠
--رون مايپ١٣٩١يداوج ديس جاح نسحمشرف يبايشزرا و يبايزراهوزج٧٠٢١يتست١١٨٣٢شرف يبايشزرا و يبايزرا۵٧٣٩٧٢١٨١٠٢٩١
--يتسھ شقن١٣٨٢يليكو لضفلاوبافابتسد شرف يبايرازابباتك٧۶۵٣يتست٢٠١۶شرف يناهج ياھرازاب تخانش۵٨٣٩٧٢١٨١٠٢٩٢
--رون مايپ١٣٩١بازيم روپ نيسحروصنمشرف يراد هزومهوزج٧١۵٩يتست٢٠١۶شرف يراد هزوم۵٩٣٩٧٢١٨١٠٢٩٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١٨٣٢ يساكع۶٠٣٩٧٢١٨١٠٢٩۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزومآراك۶١٣٩٧٢١٨١٠٢٩۶
 عيانص هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٠يتست٢٠١۶يصصخت نابز۶٢٣٩٧٢١٨١٠٢٩٨

يتسد
--تمس١٣٨۶رشان مركا

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴يياهن هژورپ۶٣٣٩٧٢١٨١٠٣٠۴
--رون مايپ١٣٩٠يزرم يلع دمحم١ فورح يحارط و يسيونشوخهمانسرد۴٩۵٨يتست١١٨٣٢فورح يحارط و يسيونشوخ۶۴٣٩٧٢١٨١٠٣٠۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢شرفتفاب و يحارط رد رتويپماك دربراك۶۵٣٩٧٢١٨١٠٣٠۶
 هعلاطم٢٧ ات١٣ يلمع ياھ شيامزآ۵ لصف زاو۶ ،۴ ياھ لصف١١٠٠رون مايپ١٣٨٧اينراشفا نيميسيعيبط ياھ هنيگنر اب يزرگنرهمانسرد۵٢۵٣يتست٢١١٨٣٢ يتنس يزرگنر۶۶٣٩٧٢١٨١٠٣٠٧

.دوش
--رون مايپ١٣٩١يداوجديس جاح نسحم٣ يلاقهوزج٧١٢٠يتست٣١٢٨۶۴ شرف تفاب۶٧٣٩٧٢١٨١٠٣٠٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٨۶۴ميلگ تمرم و تظافح۶٨٣٩٧٢١٨١٠٣٠٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴١٢٨۶۴ شرف تفاب۶٩٣٩٧٢١٨١٠٣١٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٩۶ شرف تمرم و تظافح٧٠٣٩٧٢١٨١٠٣١١
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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)شرف تمرم و تفاب شيارگ ( شرف_٢۴ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/١٠/٢۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١٢:٣۶
٣زا٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپحرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت۴٠٣٩۶ شرف تمرم و تظافح٧١٣٩٧٢١٨١٠٣١٢
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