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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
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تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۶)دحاو6( دشرا همان ناياپ139711111297
دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح239711220658
 ميحر-مدقم فيرشيداھعجرم راك لوصا يشيامزآ5419يتست١١816يسانش عجرم339711224052

يناجيلع
رون مايپ13902011

رون مايپ13862007يديجم يسوميسيون تسرهف-1 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5111يتست٢١1616داوم يھدنامزاس439711224070
رون مايپ13872008يديجم يسوميدنب هدر2 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5114يتستداوم يھدنامزاس39711224070

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32قيقحت رانيمس539711224126
 ميحر-مدقم فيرش يداھتاعالطا يبايزاب و هريخذ يشيامزآ5474يتست١١816تاعالطا يبايزابو هريخذ639711224127

يناجيلع
رون مايپ13902011

 شناد و تاعالطا ملع ينابم739711224184
يسانش

تمس13922013يجنمران و يزيراكون نسحمتاطابترا و تاعالطا اب ييانشآباتك9292يتست٢٠16

 يراکمھ اب هانپرواد اضرومحمهعماج و تاعالطاباتك8987يتست٢٠16يتاعالطا هعماج و اھ هناخباتك839711224185
هديمرآ هموصعم

شزيبد-راپاچ13912012

 ،يريما ،يناجيلع ،مدقمفيرشتاعالطا داصتقاباتك9803يتست٢٠16تاعالطا داصتقا939711224186
يراتخم و هصاخ

مولع هاگشناد13932014
 يكشزپ
،نادمھ

يملع13932014يصالخاريماتامدخ يبايرازابباتك10944يتست٢٠16تاعالطا يبايرازاب1039711224187
شناد و تاعالطا ملع رد قيقحت شورباتك9720يتست١١816قيقحت شور1139711224251

يسانش
.دوش فذح10و9 ،8 ياھ لصفتمس13942014نايروصنم نادزي

 شناد و تاعالطا ملع رد رامآ1239711224252
يسانش

 ،ييايض ايرث ، يريصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتک رد رامآ يشيامزآ10849يحيرشت٢٠16
هداز سدقم

 مايپ هاگشناد13962017
رون

 يزاس هيامن :يعوضوم يزاس هيامنباتك9941يتست١١816تاعالطا ييامنزاب ياهشور1339711224253
يموهفم

.دوش فذح5 و3 ياھ لصفراپاچ13892010يتيالو ديلاخ ،يزورون اضريلع

 يلع-يدمحا ربكايلعديسشناد تيريدم يشيامزآ5578يحيرشتو يتست٢٠16ينامزاس شناد تيريدم1439711224254
يحلاص

.دوش فذح10 و6 ،5 ،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسيسباتك7461يتست١١816تيريدم تاعالطا ياهماظن1539711224259
) تاعالطا

.دوش هعلاطم6 و5 ،3،4 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13932014نايئاضر يلع

 تامدخ و اهماظن يبايشزرا1639711224260
يتاعالطا

 زکارم و اھ هناخباتک يبايزرا و شجنسباتك10235يتست١١816
 و اھشور ،اھ هيرظن :يناسر عالطا
اھرازبا

 مظعا، هداز نسح دمحم
ينسحم ديمح ،داژن يلقفجن

رادباتک13882009

تمس13932014يدمحمرون هزمحيتاعالطا ياهھاگياپ اب ييانشآباتك10945يتست١١816يتاعالطا ياهھاگياپ يرامعم1739711224261
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس1839711224262
 و تاعالطا ملع رد يواک هداد تايلکباتك11108يتست١١816)روحم شزومآ(يواك هداد1939711224263

يسانش شناد
ريطاسا و راپاچ13972018يرافغ ديعس و هداز يضاق ديمح

 شزومآ( يتاعالطا عبانم تيريدم2039711224264
)روحم

 ،ينابم :بو يتاعالطا عبانم تيريدمباتك11043يتست١١816
)لوادلج( ناهج ياھ هبرجت

ناداشهنازرف و رظتنم يلعمالغ
روپ

دانسا نامزاس13912012
يلم هناخباتكو
ناريا

.دوش هعلاطم200 هحفصات1 هحفص زا
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