
اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
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3901: دورو مرتيرادباتك-٢۴: يشزومآ هورگ
3901: نوناق لامعا مرتيسانششناد و تاعالطا ملع-٢۵ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:٣۶
1زا1 : هحفص3009 :شرازگهرامش

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
شناد و تاعالطا ملع رد قيقحت شورباتك9720يتست٢٠16قيقحت شور339711224049

يسانش
.دوش فذح10و9 ،8 ياھ لصفتمس13942014نايروصنم نادزي

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16قيقحترانيمس439711224066
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32يزروراك539711224067
رون مايپ13862007يديجم يسوميسيون تسرهف-1 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5111يتست٢١1616داوم يھدنامزاس639711224070

رون مايپ13872008يديجم يسوميدنب هدر2 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5114يتستداوم يھدنامزاس39711224070
رادباتک13912012يدارم هللارون-روپ ينارهط ديحويرادينش- يراديد يرادويشرآباتك8172يتست٢٠16ويشرآ تيريدم739711224073
متسيس و تاعالطا يژولونكت839711224074

يتاعالطاياھ
تمس13912012ينيلك اراس و دارهم رفعجيتاعالطا ياهيروانف ينابمباتك7491يتست٢٠16

 تداعس اضريلعزنيھ ديويدتاعالطا يبايزاب و تيريدم يارب هدادرباباتك6817يتست١١816يزادرپ هداد939711224075
 همطاف و يناجيلع
درف يركاذ

راپاچ13852006

نارود13892010مود شياريو فيس ربکا يلعهعلاطم و يريگداي ياھ شورباتك9183يتست٢٠16لقتسم هعلاطم1039711224077
 ينابم : يسيون هديكچو يزاس هيامنباتك6842يتست١١816يسيون هديكچو يزاس هيامن1139711224078

يلمعو يرظن
.دوش هعلاطم15 و13 ،10 ،8 ،7 ،6 ،3 ،2 ياھ لصفراپاچ13882009يروليگ سابعرتسكنلويليد فا فيلات

 كرادم زكارم هراداو نامزاس1239711224079
يصصختياھ هناخباتكو

يب ارابراب ، تراوتسا يد ترباريناسر عالطا زكارمو اھ هناخباتك تيريدمباتك7805يتست٢٠16
ناروم

همطاف ، يتايح ريھز
يخرفهق يديشمج

رادباتك13902010

نيبو يلم يناسر عالطا زكارم1339711224080
يللملا

 يرادباتک يللملا نيب زکارم و اھ نامزاسباتك9186يتست٢٠16
يناسر عالطا و

 هاگشھوژپ13842005حيصف يدمحا هقيدص
يروانف و مولع
تاعالطا

-باختنا و يزاس هعومجم تايلك يشيامزآ5192يتست٢٠16يزاس هعومجم1439711224082
1 يزاس هعومجم

رون مايپ13872008ينسحم ديمح

- كردم ليوحت تامدخ و شرافس يشيامزآ5684يتستيزاس هعومجم39711224082
2 يزاس هعومجم

رون مايپ13902011ينسحم ديمح

 كرد: يناسر عالطا تاعلاطم ينابمباتك6828يتست٢٠16يرادباتك ينابم1539711224083
نآ طيحمو تاعالطا

 يزيراکون نسحمرلھوك.ك سلاوو رتسل نوج
)مجرتم(

راپاچ13892010

 ميحر-مدقم فيرش يداھتاعالطا يبايزاب و هريخذ يشيامزآ5474يتست٢١1616تاعالطا يبايزاب و هريخذ1639711224084
يناجيلع

رون مايپ13902011

رون مايپ13882009يناجيلع ميحريصصخت يسانشعجرم يشيامزآ5434يتست٢١1616يصاصتخا يسانش عجرم1739711224085
 سدقم ،ييايض ايرث ،يريصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتك رد رامآهوزج10112يتست٣٠24رامآ1839711224087

هداز
 مايپ هاگشناد13952016

رون
يسراف( يمومع يسانش عجرم1939711224088

)يسرافريغو
 ميحر-مدقم فيرشيداھعجرم راك لوصا يشيامزآ5419يتست١١816

يناجيلع
رون مايپ13902011

)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس2039711224090
روحمشزومآ

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32

 عجرم تامدخ ياهشور و هيرظن2139711224091
)روحمشزومآ(

ات هيرظن زا يباي عالطاو عجرم تامدخباتك6822يتست٢٠16
لمع

راپاچ13882009يلدگيب دھازيمرك هللارون- يناخيلع ميحر
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