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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 اب تالداعم  كت ، لوادلج: يجنسداصتقاباتك٧٢٩٧يحيرشت و يتستيناربج۴٠٢۴يجنسداصتقا٣٣٩٧١١٢٢١٠٩٧

)مود شخب( كيسالك ضورف
.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

 اب تالداعم  كت،لوا دلج:يجنسداصتقاباتك٧٢٩٨يحيرشت و يتستيناربجيجنسداصتقا٣٩٧١١٢٢١٠٩٧
)لوا شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقا يشيامزآ١١٣١١يتستيناربج٢٣٠١٨ هنايمدرخداصتقا۴٣٩٧١١٢٢١١٢٣
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتستيناربج٢٣٠١٨ هنايم نالكداصتقا۵٣٩٧١١٢٢١١٢۴
 ياھ هشيدنا يقيبطت ليلحت۶٣٩٧١١٢٢١١٧٢

ناملسم نيركفتم يداصتقا
 ناركفتم يداصتقا ياھ هشيدنا خيرات يشيامزآ۵۴۶۵يحيرشتيلصا٢٠١۶

ناملسم
دوش فذح ٣ و ٢ ياھ شخب ۴ لصف زا .٢١٢٠رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرافغ يداھ -ينسحلاوبا رغصا

 نالك داصتقا يمالسا هيرظن٧٣٩٧١١٢٢١١٧٣
هنايم يمالسا

 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩يزعمريم نسحيمالسا دركيور اب نالك داصتقاباتك٧۶۴٠يحيرشتيلصا٣٠٢۴
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

--

--نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادلوادلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۴يحيرشتيلصا٣٠٢۴هنايم يجنسداصتقا٨٣٩٧١١٢٢١١٧۴
--نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۵يحيرشتيلصاهنايم يجنسداصتقا٣٩٧١١٢٢١١٧۴

 درخ داصتقا يمالسا هيرظن٩٣٩٧١١٢٢١١٧۵
هنايم يمالسا

 شرگن اب درخ داصتقا ينابم رب يدمآردباتك٧۴٢١يحيرشتيلصا٣٠٢۴
يمالسا

--تمس١٣٧٨١٩٩٩يمرک -زابريد - يراصنارفعجدمحم

 يمالسا داصتقا يملع يزادرپ هيرظنباتك٧۵٣١يحيرشتيلصا٢٠١۶يمالسا داصتقا يسانش شور١٠٣٩٧١١٢٢١١٧٧
 داصتقا يملع يزادرپ هيرظن ناكما(
)نآ شور و يمالسا

--تمس١٣٩١٢٠١٢يرظن اقآ نسح

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يتنس داصتقا ياھ هيرظن دقن١١٣٩٧١١٢٢١١٧٨
 داصتقا هيرظن و ناريا داصتقا١٢٣٩٧١١٢٢١١٨١

يمالسا
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٢۴

 اب نآ هسياقم و يمالسا يرادكناب و لوپهوزج١٠٨۴٣يحيرشت و يتستيلصا٢٠١۶يمالسا يلام و يلوپ ماظن١٣٣٩٧١١٢٢١١٨٢
يراد هيامرس ماظن

--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨نايچنوتوت

 اب يداصتقا يزير همانرب و هعسوت١۴٣٩٧١١٢٢١١٨٣
يمالسا ينابم

 و يداصتقا هعسوت ريسم و مالساباتك١٠٢٩٣يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴
يناسنا

 تلود يرقاب يلعيرگسع نيسح روخآ ريم سابع
يدابآ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف۶٧۶ديفم هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵

 يقداص يدهمرسياو سناھاھدركراكو لوصا يمالسا يلام تيريدمباتك١٠٣٠٠يحيرشتيرايتخا٢٠١۶هتفرشيپ يمالسا يلام تيريدم١۵٣٩٧١١٢٢١١٨۴
 نيسح ينادھاش
ينسحم

 ماما هاگشناد١٣٩٠٢٠١١
)ع(قداص

--

 براجت يرظن ينابم: يمالسا يرادكنابباتك١٠٢٩۶يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يمالسا يرادكناب ماظن١۶٣٩٧١١٢٢١١٨۵
يلمع

 نيسح و نايوسوم سابع ديس
يمسيم

 هدكشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 يكناب و يلوپ
مراهچ تساريو

.دوش هعلاطم ١٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٩۶

للملا نيب يمالسا يرادكناب١٧٣٩٧١١٢٢١١٨۶
) روحم شزومآ (

 اب ييارگمھ رد ابر نودب يرادكنابباتك١٠٣٢٣يحيرشتيرايتخا يمازلا٢٠١۶
يللملا نيب يرادكناب

 نيمھدزناش تالاقم هعومجم
يمالسا يرادكناب شيامھ

 هسسؤم١٣٨۴٢٠٠۵
 يلاع شزومآ
ناريا يرادكناب

.دوش هعلاطم ٢۵٠ هحفص ات باتك لوا زا٩۵

 رصع رد يمالسا داصتقا هبرجت١٨٣٩٧١١٢٢١١٨٨
) روحم شزومآ (رضاح

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يمازلا٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩٧١١٢٢١١٨٩
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