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تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
رون مايپ13902011نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ5220يتست٣٠18سيردت نونفواهشور239711211014
رون مايپ13952016دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم لوصا يشيامزآ8263يتست٣٠18يشزومآ تيريدم لوصا339711211024
رون مايپ13922013هداز ميھاربايسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست٣٠18شرورپو شزومآ هفسلفو لوصا439711211269
 يفسلف ينابم هب هرابود يھاگن يشيامزآ5467يتست٣٠24يشزومآ تيريدم هفسلف539711211280

يشزومآتيريدم ردT.Q.M و مسيروليت
.دوش فذح2 لصفرون مايپ13902011يدمرس اضر دمحم

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتيبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك7527يتست٢٠16يتيبرت ءارآ و يفسلف بتاكم639711211281
تشرس

21 و20 ،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،10 ،9 ،8 ،4 ياھ لصفتمس13922013
.دوشفذح

نيماد تيدرم / نوسچا. ا . تيكيتاميلعت ييامنھار و تراظنباتك7847يتست٣٠24يشزومآ ييامنھارو تراظن739711211412
لاگ

هعلاطم11 و10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفتيبرت لامك13922013يگنرهب اضر دمحم
.دوش

و يحارط راتخاس( ينامزاس ياهيروئتباتك8657يتست٣٠24تيريدم ينامزاس ياهيروئت839711211413
)اھدربراك

.دوش فذح15 و10 ،4 ياھ لصفرافص13922013يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتسا

.دوش فذح3 لصفرون مايپ13872007يراجن اضريمالسا تيريدم ينابمهمانسرد5196يتست٢٠16يمالسا تيريدم لوصا939711211414
 دربراكواهمتسيس ليلحتو هيزجت1039711211415

يشزومآتيريدم رد نآ
رد نآ دربراک و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ10420يتست٢٠16

يشزومآ تيريدم
 هعلاطم13 و12 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13952016درونھر هلا جرف ،يهللا حتف دمحا

.دوش
 رد يناسنا طباور و راتفر1139711211416

يشزومآياهنامزاس
 و يشزومآ زکارم رد طباور و راتفرباتك9645يتست٢٠16

يھاگشناد
زارفارس13942015يکلم ديمح

 ، ديعس ميسن ، نايبارض نازورفيشزومآ يزير همانرب و لوصا يشيامزآ10669يتست٢٠16يشزومآ يزير همانرب لوصا1239711211417
يزردوگ انادنام

.دوش فذح5 لصفرون مايپ13962017

تيريدم رد يطابنتسا رامآ دربراك1339711211418
يشزومآ

 رظن ديدجت (هتفرشيپ يطابنتسا رامآباتك10844يحيرشتو يتست٣٠24
2تساريو)هدش

-فيص نسح دمحم-عراز نيسح
يبلاط ديعس

رون مايپ13962017

نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ5353يتست٣٠24يشزومآ تيريدم لوصا1439711211420
فيص

رون مايپ13902011

-نايياسراپيلعرلسد يرگيناسنا عبانم تيريدم ينابمباتك7783يتست٣٠24يناسنا يورين تيريدم1539711211421
يبارعا دمحم

 رتفد13922013
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف

 تيريدم رد قيقحت ياهشور1639711211422
يشزومآ

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ5092يتست٢١1616
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،2،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

 تيريدم رد قيقحت ياهشور39711211422
يشزومآ

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

.دوش هعلاطم6 و4 ياھ لصفهاگآ13912012

هاگآ13912012ريهظ روپ يقتيسردو يشزومآ يزير همانرب تامدقمباتك6737يتست٣٠24يشزومآ يزير همانرب تامدقم1739711211447
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32)روحم شزومآ(رانيمس1839711211457
شزومآ( هتفرشيپ سيردت شور1939711211458

)روحم
 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ5561يتست٢٠16

يكينورتكلا شزومآ
 يشابھد نازورف-يدنز نمهب

فيرش
.دوش فذح3 شخبرون مايپ13922013

شزومآ( هتفرشيپ سيردت شور39711211458
)روحم

 مايپ هاگشناد13932014عراز نيسح ،ديعس ميسنهتفرشيپ سيردت شور يشيامزآ9291يتست
رون

.دوش فذح8 و6 ،4 ياھلصف

رد يريگداي لوصا و اهيروئت دربراك2039711211464
)روحم شزومآ(يسرد يزيرهمانرب

 يلع-يياضر ربكا-عراز نيسحيتيبرت يسانش ناورباتك10305يتست٢٠16
يئافطصم

.دوش فذح4 و2،3 ياھ لصفرون مايپ13952016

 )يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2139711211465
)روحمشزومآ(

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2239711220658
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