
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٧٧١ : دورو مرت تيريدم_١٨ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيناگرزاب تيريدم_٢٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۴۵ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآدربراكو تايضاير١٣٩٧٢١١١١١١٧

يحيرشت
 هك يتانيرمت يلك روط هب و اھ هيضق تابثا :لوا لصف١٣۶٨رون مايپ١٣٩٠وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ۵٠٠۴

 يلو ددرگ فذح هدش هدروآ »دينك تباث« اهنآ تروصرد
 بلطم كي ناونع هب نيرمت تروص رد هدش هتساوخ هطبار
 و ٣-٢ شخب :مود لصف .دوش هتفرگ رظنرد يسرد
لصف .ددرگ فذح لماك روط هب شخب نيا هب طوبرم تانيرمت

 نيرمت و ١٩-٢-٣ نيرمت و ١٨-٢-٣ و ١٧-٢-٣ لاثم :موس
 ياهعبات رادومن مسر ٢١-۵-٣ و ١۴-۵-٣ و ١٠-۵-٣
 نيرمت و ٧-۶-٣ لاثم ،۶-۶-٣ هتكن ،۵-۶-٣ فيرعت :يتاثلثم
٣( يتاثلثم نوراو اهعبات شخب ،١٨-۶-٣ هيضق تابثا ٨-۶-٣

-٧-٣ ،١٣-٧-٣ ،١٢-٧-٣ ،١١-٧-٣ ،١٠-٧-٣ ،٩-٧-٣ ،٨-٧-
-٣ تانيرمت رد ،)١٨-٧-٣ ،١٧-٧-٣ ،١۶-٧-٣ ،١۵-٧-٣ ،١۴
 لصف .ددرگ فذح ٢۴ ،٢٣ ،١٧ ،١۶ ،١٢ تانيرمت ،١٩-٧
۶-١-۴ نيرمت، ۵-١-۴و۴-١-۴ لاثم،٣-١-۴ فيرعت :مراهچ
-٣-۴ و ٢-٣-۴ فيرعت ١۶-٢-۴ نيرمت ١٣-٢-۴ لاثم لح هار
 فذح ١٩-۶-۴ لاثم و ۴-۵-۴ فيرعت و ۴-۴-۴و ٣
-۵، ٢-٣-۵ لاثم، ١-٣-۵ ياھ شخب رد:مجنپ لصف. ددرگ
 عباوت قتشم لومرف،٨-٣-۵،٧-٣-۵، ۶-٣-۵،۵-٣-۵، ۴-٣
 .دشاب يم فذح نآ تابثا شور يلو دوش نايب يتاثلثم
-۵ ،٢۶-٧-۵ فيرعت، ٨-٧-۵ نيرمت. ددرگ فذح ۴-۵ شخب
نيرمت ٣١-٧-۵ تانيرمت رد، ٢٩-٧-۵ نيرمت، ٢٨-٧-۵، ٢٧-٧
 فذح ث و پ و فلا ياھ تمسق ٢١ نيرمت و ١۶
-۶ و ١٧-٢-١١،۶-٢-۶و ۵-٢-۶ ناھرب: مشش لصف. ددرگ
 فذح٣٠-۵-۶ و ٢٩-۵-۶و ٢٨-۵-۶ و ٢٧-۵-۶ لاثم و ٢۶-۵
.ددرگ فذح ١۵ نيرمت، ٣١-۵-۶ تانيرمت رد و ددرگ

 و يتست٢٣٠٢۴ تيريدمرد نآدربراكو تايضاير٢٣٩٧٢١١١١١١٨
يحيرشت

--رون مايپ١٣٨٩يضاير هورگهژيو ياھرادرب- هژيو ريداقمهوزج٧١۵٧

 و يتست٢ تيريدمرد نآدربراكو تايضاير٣٩٧٢١١١١١١٨
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣يدھاز هسيمش٢رامآ تامدقم و هياپ تايضاير يشيامزآ٨٩٢٠

 و تيريدم ياھ هتشر رد رتويپماك دربراكهمانسرد۵١۴۵يتست٢١١۶٣٢تيريدمرد نآدربراكورتويپماك٣٣٩٧٢١١١۵٢١٧
يرادباسح

 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكا
يرذآ

--رون مايپ١٣٩٢

 راشتنا رھ١٣٩١دوجوم همجرت رھICDLباتك٨١٧۶يتستتيريدمرد نآدربراكورتويپماك٣٩٧٢١١١۵٢١٧
دوجوم

) لا يد يس يآ ( هعومجم زا مشش نامدوپ١٣٧١

 و يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآدربراكورامآ۴٣٩٧٢١١١٧٠٨۶
يحيرشت

 تمسق -١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق ١ دلج۵١٩رون مايپ١٣٩٣يديشمج هجيدخ

--رون مايپ١٣٩٢يديشمج هجيدخ)مود تمسق( تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد٨٢۶٨يتست٢٣٠٢۴ تيريدمرد نآدربراكورامآ۵٣٩٧٢١١١٧٠٨٧
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۶٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٨٩ينارهت شخب رمث ونابرهش)تيريدم هتشر(١ يصصخت نابز يشيامزآ۴٩۶۵يتست١١٠۶ يصصخت نابز٧٣٩٧٢١٢١٢١۶۶
--رون مايپ١٣٩٠ينارهت شخب رمث ونابرهش)تيريدم هتشر( ۴ يصصخت نابز يشيامزآ۵١٢٢يتست۴١٠۶ يصصخت نابز٨٣٩٧٢١٢١٢١۶٧
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت شخب رمث ونابرهش)تيريدم هتشر(٢ يصصخت نابز يشيامزآ۴٩۶۶يتست٢١٠۶ يصصخت نابز٩٣٩٧٢١٢١٢١۶٨
--رون مايپ١٣٩٠ينارهت شخب رمث ونابرهش٣ يصصخت نابز يشيامزآ۵٠١۴يتست٣١٠۶ يصصخت نابز١٠٣٩٧٢١٢١٢١۶٩
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٢٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

 و يتست١٣٠١٨ يرادباسح لوصا١٣٣٩٧٢١٢١۴٠۶۶
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣هداز عيفش يلع -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢

دوش فذح ٨ و ۶ ،٣ ،١ ياھ لصف٢٩٣٨رون مايپ١٣٩٢هناگي ساسح يحي٢ يرادباسح لوصايعطق۵۶۵٠يحيرشت٢٣٠١٨ يرادباسح لوصا١۴٣٩٧٢١٢١۴٠۶٨
١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٧رون مايپ١٣٩٢يدزي دازام برعدمحم١ يتعنص يرادباسح يشيامزآ۴٨٩۴يحيرشت١٣٠١٨ يتعنص يرادباسح١۵٣٩٧٢١٢١۴٠۶٩

.دوش هعلاطم
 و يتست١٣٠١٨ يلام تيريدم١۶٣٩٧٢١٢١۴٠٧٠

يحيرشت
.دوش فذح ٩ لصف۶٧٠رون مايپ١٣٩٢يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶

 هحفص ات )اهکناب يمومع عمجم( ١٣١ هحفص زا ۵ لصف١٩۶٣رون مايپ١٣٩٣يركشل دمحميرادكناب و زرا و لوپ يشيامزآ٨٩٢٢يتست٣٠١٨يرادكنابوزراو لوپ١٧٣٩٧٢١٢١۴٠٧١
 و ١٠ ياھ لصف و )ابر نودب يکناب تايلمع رس ات( ١۴٠
.دوش فذح ١٢
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رون مايپ هاگشناد
٠٨:۴۵ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم
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 دك
 حرش
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و يتست٢٣٠١٨ يلام تيريدم١٨٣٩٧٢١٢١۴٠٧٢

يحيرشت
.دوش فذح رخآ لصف هس۵٧٠رون مايپ١٣٩٠يوقت يدهم٢ يلام تيريدم يشيامزآ۵٠٠۵

 مرخ يدهم، مدقم ميركلادبع١يسرباسح يشيامزآ١٠٠٢۵يتست١٣٠١٨ يسرباسح١٩٣٩٧٢١٢١۴٠٧٣
ارآ ركشل اليهس ، يدابآ

--رون مايپ١٣٩۵

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٢٠٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٢١٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٢٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٢٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
 يسانشناور دربراک(راك يسانشناورباتك۶١١٨يتست٣٠١٨راك يسانشناور٢۴٣٩٧٢١٢١٧١۴٧

)تيريدمو نامزاس،راکرد
--شياريو١٣٩١يچتعاس دومحم رتكد

ياھوگلاو يمالسا تيريدم ينابم٢۵٣٩٧٢١٢١٨١١٧
نآ

 يلع -يدركھد هدنزورف هلا فطلنآ ياھوگلا و يمالسا تيريدم يشيامزآ۵٢٨۵يتست٣٠١٨
راكوج ربكا

--رون مايپ١٣٩٠

.دوش فذح ٧ و ۵ ياھ لصف١١١٨رون مايپ١٣٩۶يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٨تيريدمو نامزاس ينابم٢۶٣٩٧٢١٢١٨١١٨
 و يتست١٣٠١٨٠ تايلمعرد قيقحت٢٧٣٩٧٢١٢١٨١١٩

يحيرشت
--رون مايپ١٣٩۶رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩

 و يتست٢٣٠١٨٠ تايلمعرد قيقحت٢٨٣٩٧٢١٢١٨١٢٠
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣رذآ لداع٢ تايلمع رد قيقحت يشيامزآ٨١۶۵

 يلع -يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨تيريدمرد قيقحت شور٢٩٣٩٧٢١٢١٨١٢١
يحلاص

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٠ يرادو لا  ن س حرازا ب  ت ير يد م و  ي با يرازا بهمانسرد۵١٣۴يتست٣٠١٨رازاب تيريدمو يبايرازاب٣٠٣٩٧٢١٢١٨١٢٢
 ،)٢و١ ياھ لصف( ۴ شخب ،)٣و٢،١ ياھ لصف( ١شخب٢٩٣٧رون مايپ١٣٩١دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠١٨ينامزاسراتفر تيريدم٣١٣٩٧٢١٢١٨١٢٣

 ،)١ لصف( ٧ شخب ،)١ لصف( ۶شخب ،)١ لصف( ۵ شخب
.دوش هعلاطم )١ لصف( ٨ شخب

 اهمتسيس يحارطو ليلحتو هيزجت يشيامزآ٩٣٣١يتست٣٠١٨متسيس يحارطو ليلحت هيزجت٣٢٣٩٧٢١٢١٨١٢۴
اهشورو

 هللا حور -راگزيھرپ يدهم دمحم
ينيسح

--رون مايپ١٣٩٣

 نارهت هاگشناد١٣٨٩يقيقح دمحمللملا نيب يناگرزابباتك۶٢۴٣يتست٣٠١٨يللملا نيب يناگرزاب٣٣٣٩٧٢١٢١٨١٢۵
 هدكشناد،
تيريدم

--

--رون مايپ١٣٩٠يمظاك كبابديلوت تيريدم يشيامزآ۶٩٧۵يتست٣٠١٨ديلوت تيريدم٣۴٣٩٧٢١٢١٨١٢۶
 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسيسباتك٧۴۶١يتست٣٠١٨تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس٣۵٣٩٧٢١٢١٨١٢٧

) تاعالطا
--تمس١٣٩٣نايئاضر يلع

--رون مايپ١٣٩٠يدركھد هدنزورف هلا فطلكيژتارتسا تيريدمهمانسرد۵١٣١يتست٣٠١٨كيژتارتسا تيريدم٣۶٣٩٧٢١٢١٨١٢٩
 يرادرابناوديرخ ياهمتسيس٣٧٣٩٧٢١٢١٨١٣٠

عيزوتو
--رون مايپ١٣٩٢يمتسر يراونا رغصا يلععيزوت و يرادرابنا ،ديرخ ياهمتسيسهمانسرد۵٠٧٢يتست٣٠١٨

 نآ ليلحتو هيزجتو يرو هرهب٣٨٣٩٧٢١٢١٨١٣٢
نامزاسرد

 رد نآ ليلحت و هيزجت و يرو هرهبباتك۶١٩٧يتست٣٠١٨
اهنامزاس

.دوش فذح ٩ لصف۶٧٠ناتسھ١٣٩٢يرھاط مانهش

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٣٠١٨يناسنا عبانم تيريدم٣٩٣٩٧٢١٢١٨١٣۴
--رون مايپ١٣٩٢ينيسح نسح ازريميللملا نيب يبايرازاب يشيامزآ۵١٣٢يتست٣٠١٨يللملا نيب يبايرازاب۴٠٣٩٧٢١٢١٨١۴۵
--رون مايپ١٣٩١ينيسح نسح ازريمتادراو و تارداص تيريدم يشيامزآ۵٢٩٩يتست٣٠١٨تادراوو تارداص تيريدم۴١٣٩٧٢١٢١٨١۴۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يبايرازاب لئاسمردرانيمس۴٢٣٩٧٢١٢١٨١۴٧
--تمس١٣٩٢اتسور-يميھاربا -سونو رواد)يدربراك يشرگن(يبايرازاب تاقيقحتباتك٧٣۶٩يتست٣٠١٨يبايرازاب تاقيقحت۴٣٣٩٧٢١٢١٨١۴٨
 عبانم يزير همانرب و  ك ي نور ت ك لا  ترا ج تباتك۶٣٩٣يتست٢٠١٢كينورتكلا تراجت۴۴٣٩٧٢١٢١٨١۴٩

 يزاس هدايپ و يزير همانرب( يناسنا
)هزورپ عيرس

 - نايئاسراپ يلعزدليش يج لروم
هداز يفنح مايپ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧همرت١٣٨٣

 و پاچ تكرش١٣٨٩يرس مراط دوعسميللملا نيب يناگرزاب قوقحباتك۵٩٢٧يتست٣٠١٨يللملا نيب يناگرزاب قوقح۴۵٣٩٧٢١٢١٨١۵١
يناگرزاب رشن

.دوش فذح باتك مود لصف ١٢٢ هحفص ات ۴٧ هحفص زا٢٩٨

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۴۶٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۴٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۴٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٧٧١ : دورو مرت تيريدم_١٨ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيناگرزاب تيريدم_٢٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۴۵ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۴٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩

 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۵٠٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۵١٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
--رون مايپ١٣٩١نايوژپ ديشمجدرخ داصتقا يشيامزآ۵٣۵٧يتست٣٠١٨درخداصتقا۵٢٣٩٧٢١٢٢١٠٢۶
--رون مايپ١٣٩٢يوقت يدهمنالك داصتقا - ٢ داصتقا ملع لوصا يشيامزآ۵١۴١يتست٣٠١٨نالكداصتقا۵٣٣٩٧٢١٢٢١٠٢٧
--رون مايپ١٣٩٣يمرهج يوسوم هناگييزير همانرب و يداصتقا هعسوت يشيامزآ۵۴٠٩يتست٣٠١٨يزير همانربو يداصتقا هعسوت۵۴٣٩٧٢١٢٢١٠٢٨
--رون مايپ١٣٩١يديعس تباث نالسرايساسا قوقحهمانسرد۴٨۴٠يتست٢٠١٢يساسا قوقح۵۵٣٩٧٢١٢٢٣٠١٨
--رون مايپ١٣٩٢يديعس تباث نالسرايناگرزاب قوقح يشيامزآ۵١٨٧يتست٣٠١٨يناگرزاب قوقح۵۶٣٩٧٢١٢٢٣٠١٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۵٧٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۵٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۵٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۶٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۶١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۶٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۶٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶۴٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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