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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح239711220658
رون مايپ13862007يديجم يسوميسيون تسرهف-1 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5111يتست٢٠16داوم يھدنامزاس339711224118

رون مايپ13872008يديجم يسوميدنب هدر2 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5114يتستداوم يھدنامزاس39711224118
 ميحر-مدقم فيرشيداھعجرم راك لوصا يشيامزآ5419يتست٢٠16يسانش عجرم439711224119

يناجيلع
رون مايپ13902011

،يليهس زرمارف ،هراصع هديرفتاعالطا يزاس يراديد و يجنس ملعباتك9716يتست٢٠16يجنس ملع ينابم539711224142
يروصنم يلع

 هاگشناد13932014
ناهفصا

دوش فذح8 و7 ياھ لصف

 ملع رد يطابنتسا رامآ دربراك639711224143
يجنس

 ،ييايض ايرث ، يريصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتک رد رامآ يشيامزآ10849يحيرشت١١816
هداز سدقم

 مايپ هاگشناد13962017
رون

يجنس ملع يتاعالطا ياھ هاگياپ739711224144
ناهجو ناريارد

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت١١816

شناد و تاعالطا ملع رد قيقحت شورباتك9720يتست٢٠16قيقحت شور839711224145
يسانش

دوش فذح8 و7 ياھ لصفتمس13942014نايروصنم نادزي

تمس13922013يجنمران و يزيراكون نسحمتاطابترا و تاعالطا اب ييانشآباتك9292يتست٢٠16يملع تاطابترا يسانش هعماج939711224146
يروانف ، ملع شجنس ياھ ماظن1039711224147

يروآونو
 ميھافم( يروآون و يروانف ،ملع شجنسباتك10108يتست٢٠16

)يللملا نيب ياھ صخاش و
دمحم ،يلکاچ يزورون اضرلادبع
هزمح يلع، هداز نسح

 تاقيقحت زکرم13882009
يملع تياسو
روشک

.دوش هعلاطم208 هحفصات باتک لوا زا

تمس13942015يرادنايمنسحسيلگ دلانادمتسيب نرق رد ملع هفسلفباتك9959يتست٢٠16ملع هفسلف خيرات1139711224148
،هداز يلکوت دمحم ،يليهسزمارفملع هشقن ميسرت يشيامزآ11077يتست١١816ملع هشقن ميسرت1239711224149

 تسود ادن و يرضاح هناسفا
ينيسح

 مايپ هاگشناد13972018
رون

يروانف ،ملع يراذگتسايس رب ياهمدقمباتك10264يتست٢٠16ملع يراذگ تسايس1339711224150
يروآون و

 ديس- يرونيضاق رهپس ديس
يرونيضاق شورس

 تاراشتنا13932014
تيبرت هاگشناد
سردم

 و241 هحفصات175 هحفص زا ،139 هحفص ات1 هحفص زا
.دوش هعلاطم306 هحفص ات275 هحفص زا

 ملع رد يدربراك يسيون همانرب1439711224151
يجنس

 مايپ هاگشناد13952016هورگ يروآدرگ هوزجيجنس ملع رد يدربراک يسيون همانربهوزج10109يحيرشت٠٢32
رون

مابپ هاگشناد13942015هورگ يروآدرگيجنس ملع ياھ هاگياپ يرامعمهوزج9916يتست١١816يجنس ملع ياھ هاگياپ يرامعم1539711224244
رون

 ياھ هويش:يجنسبو رب يا همدقمباتك9917يتست١١816يجنس بو1639711224245
...بو يمک هعلاطم

 يلامج اضرديمحلاولت لکيام
ييومهم

راپاچ13902011

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32قيقحت رانيمس1739711224246
 ياھ هيامن و يزاس هيامن1839711224247

يعوضوم
هلال ،يلکاچ يزورون اضرلادبعيکينورتکلا و يصصخت ياھ هيامنباتك10110يتست١١816

يدمص
.دوش فذح7 و6 ،5 ياھ لصفتمس13932014

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32يزروراك1939711224248
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2039711224249
يجنس ملع رد يضاير ياھ لدم2139711224250

)روحمشزومآ(
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

رون مايپ13902011يناجيلع ميحريجنس ملع اب ييانشآ يشيامزآ5573يتست٢٠12يجنس ملع اب ييانشآ2239711712191
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