
اھهرود يمامت : هروديسانشراك-۵: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيرامعم و رنھ_١٨ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورومرتيمسجت ياھرنھ_١٢ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرت)يمومع يشاقن شيارگ ( يشاقن_١٢ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/١٠/٢۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١٣:۴۴
٢زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگهرامش

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

--

 يرظتنم دمحا-يناخاقآ ديمح١ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵٣١١يتست١٢١١۶٣٢ يمسجت ياھرنھ ينابم٢٢٣٩٧٢١٨١٠٠٠٣
يكرابدور

--رون مايپ١٣٨۶

--رون مايپ١٣٩٢متاح يلعمالغ١يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٠٩٠يتست١٢٠١۶ يمالسا ندمت رد رنھ٢٣٣٩٧٢١٨١٠٠٠۵
--رون مايپ١٣٨٩متاح يلعمالغ١ خيرات رد رنھ اب ييانشآ يشيامزآ۵٠٣٩يتست١٢٠١۶ خيرات رد رنھ اب ييانشآ٢۴٣٩٧٢١٨١٠٠٠۶
 يرظتنم دمحا- يناخاقآ ديمح٢ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵۴٠١يتست٢١٢٨۶۴ يمسجت ياھرنھ ينابم٢۵٣٩٧٢١٨١٠٠٠٨

يكرابدور
--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٣٩٧يتست٢٢٠١۶ يمالسا ندمت رد رنھ٢۶٣٩٧٢١٨١٠٠١٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢۶۴ هياپ يساكع هاگراك٢٧٣٩٧٢١٨١٠٠١١
--رون مايپ١٣٩١متاح يلعمالغ٢ خيرات رد رنھ اب ييانشآهمانسرد۵٠۶٩يتست٢٢٠١۶ خيرات رد رنھ اب ييانشآ٢٨٣٩٧٢١٨١٠٠١٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۶۴ هياپ يساكع هاگراك٢٩٣٩٧٢١٨١٠٠١۵
--رون مايپ١٣٨٩نارافص سايلايمالسا رنھ و تمكحهوزج٧٠٨٨يتست٢٠١۶يمالسا رنھ تمكح٣٠٣٩٧٢١٨١٠٠۴٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزاس مجح هاگراك٣١٣٩٧٢١٨١٠٠٩٢
 برع لامجژور نوزمودلبازيارصاعم رنھباتك١٠۵٢۵يتست٢٠١۶رصاعم يرنھ ياھ هتشر اب ييانشآ٣٢٣٩٧٢١٨١٠١۶٧

هداز
--رنھ هاگشناد١٣٨٩

--رون مايپ١٣٨٩روپ مدقم رصانايارم و رظانم هسدنھهوزج٧١۶٧يتست٢٠١۶ايارم و رظانم هسدنھ٣٣٣٩٧٢١٨١٢٠٠٨
--تمس١٣٩٢نايكاوآيتبنسنج زلراچيمسجت ياھرنھ راثآ ليلحت و هيزجتباتك٧٣۶٣يتست٢٠١۶يمسجتياھرنھ راثآ دقن و ليلحت و هيزجت٣۴٣٩٧٢١٨١٢٠١٣
 ارھز-دار يركاش يلع دمحمناريا يتنس ياھرنھ اب ييانشآهمانسرد۵٢۴٢يتست١١٨٣٢ناريا يتنس ياھرنھ اب ييانشآ٣۵٣٩٧٢١٨١٢٠١۴

يديوجت
--رون مايپ١٣٩١
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اھهرود يمامت : هروديسانشراك-۵: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيرامعم و رنھ_١٨ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورومرتيمسجت ياھرنھ_١٢ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرت)يمومع يشاقن شيارگ ( يشاقن_١٢ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/١٠/٢۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١٣:۴۴
٢زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپحرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنمدقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٨١٢٨يياهن هلاسر و حرط٣۶٣٩٧٢١٨١٢٠٢۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶)١( )كي حطس( هياپ يحارط هاگراك٣٧٣٩٧٢١٨١٢٠۴۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶)٢( )كي حطس( هياپ يحارط هاگراك٣٨٣٩٧٢١٨١٢٠۴٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٢۶۴ يتسد ياهپاچ هاگراك٣٩٣٩٧٢١٨١٢٠۴٨
--تمس١٣٩٢)جابيد( يزردوگ يضترمرضاح رصع ات زاغآ زا ناريا يشاقن خيراتباتك٧٣۵٢يتست١٢٠١۶ يشاقن يمومع خيرات۴٠٣٩٧٢١٨١٢٠۴٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴)١( ود حطس يحارط هاگراك۴١٣٩٧٢١٨١٢٠۵٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٣١۶٩۶)١( كي حطس يشاقن هاگراك۴٢٣٩٧٢١٨١٢٠۵١
--تمس١٣٨٩يماسح روصنمتمرم ات حرط زا يراويد يشاقنباتك٧۵٣۶يتست٢٠١۶)١( كي حطس يراويد يشاقن۴٣٣٩٧٢١٨١٢٠۵٢
--رون ناحبس١٣٨٨يناشاك ايروپ- يربكا روميتناريا رد روتاينيم و يشاقن رنھ خيراتباتك۵٧٢٠يتست٢٢٠١۶ يشاقن يمومع خيرات۴۴٣٩٧٢١٨١٢٠۵٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴)٢( ود حطس يحارط هاگراك۴۵٣٩٧٢١٨١٢٠۵۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١۵١۶١۶٠)٢( كي حطس يشاقن هاگراك۴۶٣٩٧٢١٨١٢٠۵۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣١۴٨٣٢)٢( كي حطس يراويد يشاقن هاگراك۴٧٣٩٧٢١٨١٢٠۵۶
--رون مايپ١٣٩٠جامت-نارافص٣ يشاقن يمومع خيراتهوزج٧٠۵۵يتست٣٢٠١۶ يشاقن يمومع خيرات۴٨٣٩٧٢١٨١٢٠۵٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴)٣( ود حطس يحارط هاگراك۴٩٣٩٧٢١٨١٢٠۵٨
--رون مايپ١٣٩٠جامت-نارافص)۴ (يشاقن يمومع خيراتهوزج٧٠۵۶يتست٢٠١۶)۴( يشاقن يمومع خيرات۵٠٣٩٧٢١٨١٢٠۵٩
--رون مايپ١٣٩۵يلبقم اتيھانايشاقن راثآ دقن و ليلحت و هيزجت يشيامزآ٩٩٨٩يتست٢٠١۶يشاقن راثآ دقن و ليلحت و هيزجت۵١٣٩٧٢١٨١٢٠۶٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١۵١۶١۶٠)١( ود حطس يشاقن هاگراك۵٢٣٩٧٢١٨١٢٠۶١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١۶٣٢)١( هس حطس يحارط هاگراك۵٣٣٩٧٢١٨١٢٠۶٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢۴٣٢١٢٨)٢( ود حطس يشاقن هاگراك۵۴٣٩٧٢١٨١٢٠۶٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١۵١۶١۶٠)٣( ود حطس يشاقن هاگراك۵۵٣٩٧٢١٨١٢٠۶۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١۶٣٢)٢( هس حطس يحارط هاگراك۵۶٣٩٧٢١٨١٢٠۶۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٨۶۴يشاقن راثآ تمرم۵٧٣٩٧٢١٨١٢٠۶۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴)٣( هس حطس يحارط هاگراك۵٨٣٩٧٢١٨١٢٠۶٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١۵١۶١۶٠هس حطس يشاقن هاگراك۵٩٣٩٧٢١٨١٢٠۶٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٣٨٩۶يمومع يشاقن عماج يلمع حرط۶٠٣٩٧٢١٨١٢٠۶٩
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