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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
 همانرب ياھ هيرظن و اھدركيور239711211537

يسرد
.دوش فذح6 و1 ياھ لصفتمس13912012يدمحمرهمدومحمرليم يپ يجيسرد همانرب ياھ هيرظنباتك7533يتست٢٠16

رد يريگداي ياھ هيرظن دربراك339711211538
يزاجمشزومآ

 رصع رد يريگداي و شزومآ يحارط يشيامزآ10417يتست٢٠16
لاتيجيد

ينيعم يدهم ،يهللا جرف نارهم
ايک

 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصفرون مايپ13952016
.دوش هعلاطم24 و23 ،21،22 ،20 ،19

 و تاعالطا رصع رد رود زا يريگداي يشيامزآ9795يتست٢٠16يكينورتكلا يريگداي عماج ماظن439711211539
تاطابترا

رون مايپ13902011ناراكمھ و يهللا جرف نارهم

 ياھدحاو : يريگداي زكارم تيريدم539711211540
يزومآراكو يشزومآ

 عبانم و داوم زكارم اب ييانشآ و يحارطباتك9796يتست٢٠16
يريگداي

.دوش فذح5 و3،4 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13922013اين لضفا اضر دمحم

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16يروانف رد قالخا و هفسلف639711211543
 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور739711211564

يتيبرتمولع
- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ5092يتست١١816

تيات مكلم
-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،2،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور39711211564
يتيبرتمولع

ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك6734يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم6 و4 ياھ لصفهاگآ13912012

 رد هتفرشيپ يرامآ ياھ شور839711211565
يتيبرتمولع

 رظن ديدجت (هتفرشيپ يطابنتسا رامآباتك10844يحيرشت ويتست١١816
2تساريو)هدش

-فيص نسح دمحم-عراز نيسح
يبلاط ديعس

رون مايپ13962017

هناسردنچ ياھرازفا سرد يحارط939711211566
يزاجم شزومآيارب يا

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت١١816

همانرب رد نيون ياھ يروانف قيفلت1039711211567
يسرد

 رد تاطابترا و تاعالطا يروانف دربراك يشيامزآ5402يتست٢٠16
سيردت

-يدنز نمهبنيچ لوئاپ
يحيرج نمحرلادبع

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13882009

همانرب رد نيون ياھ يروانف قيفلت39711211567
يسرد

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ5561يتست
يكينورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمهب
فيرش

رون مايپ13922013

 يشزومآ يژولونكت يصصخت نوتم1139711211568
نيتالهب

 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك9898يتست٢٠16
و رظن ديدجت اب( يشزومآ يژولونکت
)تافاضا

تمس13932014اشوک روصنم

رون مايپ13912012يدابآ يلع هجيدخيشزومآ يژولونكت تامدقم يشيامزآ5619يتست١١816يشزومآ يژولونكت تامدقم1239711211569
 مايپ يحارط و يکينورتکلا يريگدايباتك9899يتست٢٠16يشزومآ ياھ مايپ يحارط لوصا1339711211570

يشزومآ
.دوش هعلاطم10 و8 ،7 ،5 ،4 ،3 ياھ لصفناياپ يب قفا13932014يدورگنل نيشن شوخ هرھز

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريشربكارتويپماك دربراكهمانسرد5116يتست١١816شزومآ رد هنايار دربراك1439711211571
يرذآ

رون مايپ13922013

ياھ يا هناسردنچ رب يا همدقم1539711211572
يشزومآ

-يھدداي ياھ هناسرباتك9940يتست١١816
دربراك و ديلوت باختنا،يياسانش،يريگداي

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياھ لصفنالاواس13902011يروميت ريما نسح دمحم

 درکيور : دنمشوھ يريگداي زکارم تيريدمباتك10120يتست٢٠16روحم بو شزومآ1639711211573
بتکم ياھهفلوم هب يھاگن اب ادرف
ارگ نتخاس

هناتف ،يدورگنلنيشن شوخ هرھز
يرفعج ينسح

.دوش هعلاطم84 هحفص ات1 هحفص زاناياپيب قفا13952016

 هسياقم( بو طيحم رد يريگداي و شزومآباتك10418يتستروحم بو شزومآ39711211573
)يزاجم و يعقاو ياضف

 هدکشھوژپ13892010يدابآ ميھاربا نيسح
 تاعلاطم
 و يگنھرف
 يعامتجا
مولعترازو

.دوشهعلاطم5 و4 ،3 ياھ لصف

يلماعت شزومآ هعسوت و يحارط1739711211593
بورب ينتبم

 ينتبم يلماعت شزومآ هعسوت و يحارط يشيامزآ10672يتست٢٠16
بو رب

نايبارض نازورف ، يهللا جرف نارهم
عرازهدازآ ،

.دوشهعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13962017

 ياھ يزاب و يزاس هيبش1839711211594
يشزومآ

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت١١816

 و شزومآ رد رايس ياھ يروانف1939711211595
يريگداي

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

 رد نيون ياھدركيور رانيمس2039711211596
يشزومآيژولونكت

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2139711211597
 ياھرازفا مرن و داوم يبايشزرا2239711211598

)روحم شزومآ(يشزومآ
 يريگ هزادنا و شجنس ماظنباتك10237يتست٢٠16

رود زا و زاب ياهھاگشناد
.دوش فذح6 لصفرون ياوآ13922013هداززورون ،يهللا جرف ،يقيقح
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اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3941: دورو مرتيتيبرت مولع-١١: يشزومآ هورگ
3941 : نوناق لامعامرتيشزومآ يژولونكت-١٧ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
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2زا2 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
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دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2339711220658
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