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رون مايپ١٣٩٢يليبدرا رافص لامجيلومعم ليسنارفيد تالداعم يشيامزآ٨٢٧۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴ليسنارفيد تالداعم١٣٩٧٢١١١١۴٠٩
رون مايپ١٣٩٢يعيفش دوعسم -يوراس دوعسميسدنهم تايضاير يشيامزآ۶٩٨٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم تايضاير٢٣٩٧٢١١١١۴١١
 ات ۵۶ هحفص زا(٣ لصف ،)۵۵ ات ٣۵ هحفص زا(٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١۴٠٣٢ يمومع تايضاير٣٣٩٧٢١١١١۴۶٧

 ات ١۴١ هحفص زا(۵ لصف ،)١٢-٣ شخب و ٨۴ ات ٧٧ ،٧۴
 هحفص زا(٧ لصف ،)٢۴۵ ات ١٨۶ هحفص زا(۶ لصف ،)١٨۵
 زا( ٩ لصف ،)٣٢٠ ات ٢٨٩ هحفص زا(٨ لصف ،)٢٨٨ ات ٢۴٧
 فذح اياضق هيلک تابثا .دوش هعلاطم )٣٨۴ ات ٣٢١ هحفص
دشاب يم

 لوا و مود تمسق -٢  ي مو م ع  ي ضا ير يشيامزآ۴٩۴۴يحيرشت و يتست٢۴٠٣٢ يمومع تايضاير۴٣٩٧٢١١١١۴۶٨
) ي م ي ش  ه ت شر(

 زا و ۵ لصف ناياپ ات ٢ لصف يادتبا زا لوا تمسق زارون مايپ١٣٩٢يميھاربا يدهم دمحم
 هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات ۶ لصف يادتبا زا مود تمسق
.دوش

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠ يرا ه ب ا ضرد م ح م نو س ن ب  س ير ھكيناكم - ١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٨يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يمومع كيزيف۵٣٩٧٢١١١٣٢۵٨
 رميلپ يسدنهم ،يميش يسدنهم ياھ هتشر ياربرون مايپ١٣٩٢يمظاكوبا ميھاربا دمحم٢ هياپ كيزيف يشيامزآ۴٩۶٢يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع كيزيف۶٣٩٧٢١١١٣٢۵٩

 لصف :)اهشيارگ هيلك( تفن يسدنهم ،)اهشيارگ هيلك(
 شخب( ۵ ،)٣-۴ و ٢-۴ ،١-۴ ياھ شخب( ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ
-٧ و ٢-٧ ،١-٧ ياھ شخب( ٧ ،۶ ،)٣-۵ و ٢-۵ ،١-۵ ياھ
 شخب(٩ ،)۶-٨ و ۵-٨ ،۴-٨ ،٢-٨ ،١-٨ ياھ شخب( ٨ ،)٣
 و ٣-١٠ ،٢-١٠ ،١-١٠ ياھ شخب( ١٠ ،)٢-٩ و ١-٩ ياھ
 ياھ شخب( ١٣ و )٢-١١ و ١-١١ ياھ شخب( ١١ ،)۴-١
 هتشر يقبام يارب .دوش هعلاطم )٣-١٣ و ٢-١٣ ،١-١٣
،٣ ،)۶-٢ شخب ءزج هب( ٢ ،١ ياھ لصف : يسدنهم ياھ
،)۶-۵ شخب ءزج هب( ۵ ،)۶-۴ و ۴-۴ ياھ شخب ءزج هب( ۴
 و ٩ ،)لصف رخآ ات ۶-٨ و ٣-٨ ياھ شخب ءزج هب( ٨ ،٧ ،۶
دوش هعلاطم )٧-١٠ و ۴-١٠ ياھ شخب ءزج هب( ١٠

رون مايپ١٣٩٢يكھد داژ نا با ب د م حا١  ه يا پ  ك يز ي ف  ها گ ش يا مزآ را ك رو ت سديھاگشيامزآ نوتم۵١۶٢يحيرشت١٠١٣٢ كيزيف هاگشيامزآ٧٣٩٧٢١١١٣٢۶٠
شيامزآ ١٠ ماجنارون مايپ١٣٩٠يوحن گنشوھ٢ كيزيف هاگشيامزآ راكروتسديھاگشيامزآ نوتم۵١٨٨يحيرشت٢٠١٣٢ كيزيف هاگشيامزآ٨٣٩٧٢١١١٣٢۶٣
 رشن زكرم١٣٨٨لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم تالامتحا و رامآ٩٣٩٧٢١١١٧٢٠٧

يھاگشناد
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٠٣٩٧٢١٢١١۴١٠
)يتيبرت

 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢
 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب

روپكاپ يلع -يفيرش

رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسارون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٢٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٧٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢١٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢٢٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخبفراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف٢٣٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
رون مايپ١٣٩٢
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 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

رون مايپ١٣٩١

رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
رون مايپ١٣٩٢

رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٣٠٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

-٣-٢ ياھ شخب ءزج هب ٩ و ٧ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفزارفارس١٣٩٢روپدمحم ديماكيتاتساباتك۵٧٢٧يحيرشت٣٠٣۶حلاصم تمواقم و كيتاتسا٣١٣٩٧٢١٣١٣٠۴٧
۵-٩ ياھ شخب و ٧ لصف زا ٣-٧ شخب ۴-۵ و ٣-٢-۵ و ۵
.دوش هعلاطم ٩ لصف زا ٩-٩ ناياپ ات

 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يحيرشتحلاصم تمواقم و كيتاتسا٣٩٧٢١٣١٣٠۴٧
 ،نوتسناج.لسار.يا
كروزام.فاديويد ،فلويد.يتناج

 ياھ شخب زج هب(٣ ،)١۶-٢ شخب زج هب(٢،١ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهب
 زج هب(۵ ،)١۵-۴ ات٨-۴ ياھ شخب زج هب(۴ ،)١٣-٣ ات٩-٣
 هب(٧و )٩-۶، ٨-۶ ،۵-۶ياھ شخب زج هب(۶ ،)۶-۵ شخب
.دوش هعلاطم)) ١٣-٧ ات ١٠-٧، ٨-٧ ات ٧-٧(ياھ شخب زج

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهدازآ١٣٩۵دنمجرا و تخبكينيراكناميپ هيلوا لوصا و دروآرب و هرتمباتك۶٩٣۴يحيرشت و يتست٠/۵٠/۵۶١۶هژورپ و دروآرب و هرتم٣٢٣٩٧٢١٣١٣٠۵٧
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠باي هلصاف - كينورتكلا٣٣٣٩٧٢١٣١٣٠۶۴
 هاگشناد١٣٩١هارمھ ديجميرتمارگ وتف ينابمباتك۵٩۵۵يتست١٢١٢۴٣٢ يرتمارگوتف٣۴٣٩٧٢١٣١٣٠۶۶

ريصن هجاوخ
 تيبرت هاگشناد١٣٩١روپمساقريم دمحا ريمينيمزريز يرادرب هشقنباتك٩۴٢۶يحيرشت٢٠٢۴ينيمز ريز يرادرب هشقن٣۵٣٩٧٢١٣١٣٠۶٩

 ديهش ريبد
يياجر

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٢اھاطخ يروئت٣۶٣٩٧٢١٣١٣٠٧٠
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴ليسنارفيد هسدنھ٣٧٣٩٧٢١٣١٣٠٧۴
 و تاعبرم نيرتمک شور هب ينکشرسباتك٩۴٢٧يحيرشت٣٠٣۶ينكشرس٣٨٣٩٧٢١٣١٣٠٧۵

ضرف ياھ نومزآ
 هاگشناد١٣٩٣يلعنيسح يدهشم دوعسم

 ريصن هجاوخ
يسوط نيدلا

رون مايپ١٣٩٢يضويع يرادج ديشمجيفارگوتراك لوصايعطق۵٢٠٨يحيرشت و يتست٢١٢٠٣٢يفارگوتراك ينابم٣٩٣٩٧٢١٣١٣٠٧۶
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٠٢۴ يزدوئژ۴٠٣٩٧٢١٣١٣٠٧٧
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣١٢۴٣٢تابساحم و ٢يزدوئژ۴١٣٩٧٢١٣١٣٠٨٨
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٣كيزيف يزدوئژ۴٢٣٩٧٢١٣١٣٠٨٩
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٢يا هراوھام يزدوئژ۴٣٣٩٧٢١٣١٣٠٩٠
نارهت هاگشناد١٣٩١ينيما لالجيليلحت يرتمارگوتفباتك۶۵٠۶يحيرشت و يتست٣٢١٢۴٣٢ يرتمارگوتف۴۴٣٩٧٢١٣١٣٠٩١
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴٢١٢۴٣٢ يرتمارگوتف۴۵٣٩٧٢١٣١٣٠٩٢
رون مايپ١٣٩۴شنم يك اضردومحمينامتخاس حلاصم يژولونكت يشيامزآ٩۶۶٧يحيرشت و يتست١/۵٠/۵١٢١۶نامتخاس حلاصم يژولونكت۴۶٣٩٧٢١٣١٣٠٩٧
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢كيتاموتا يفارگوتراك۴٧٣٩٧٢١٣١٣٠٩٨
 سدنهم -نايدزي ريما سدنهميزدوئژ موجنباتك١١٠٠٩يحيرشت٢٠٢٠يزدوئژ موجن۴٨٣٩٧٢١٣١٣٠٩٩

يلع اضر ديحو
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفروآون١٣٩۶

هدازآ١٣٩٣يياضر فسوي -يمطاف رقاب ديسرود زا شجنس ينابمباتك٩۴٢۵يحيرشت٢٠٢٠يواكرود ينابم۴٩٣٩٧٢١٣١٣١٠٠
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٠١۶رتساداك۵٠٣٩٧٢١٣١٣١٠١
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٢يفارگورديھ۵١٣٩٧٢١٣١٣١٠٢
 ليلحت و كيتدوئژ يرادرب هشقن۵٢٣٩٧٢١٣١٣١٠٣

لرتنك ياھ هكبش
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢

هللارصن يلع-شنم يک اضردومحميزاسھارباتك٩۴٢٢يحيرشت و يتست٢٠٢٠يزاسھار۵٣٣٩٧٢١٣١٣١٠٧
رگنھآ رابت

روآون١٣٩۴

 و نارمع يسدنهم يصصخت نابزباتك۶٢۶۵يتست٢٠١۶يصصخت نابز۵۴٣٩٧٢١٣١٣١١٠
يرامعم

 شناد ياوآ١٣٩١يدمحم دبحرف - ينابرق يلع
رتسگ

١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف_١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتنارمع يسدنهم_١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيرادرب هشقن - نارمع يسدنهم_١٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٢:٠٠ - ١٣٩٧/١١/٠١ :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
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 لوا دلج( كينكتوئژ يسدنهم لوصاباتك۶٣۶۴يحيرشت٣٠٢۴هاگشيامزآ و كاخ كيناكم ينابم۵۵٣٩٧٢١٣١٣١١٢
)كاخ كيناكم

-٩ ياھ شخب زج هب( ۴و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :لوا دلج زانييآ سراپ١٣٩٣ينوحاط روپاشساد .ما.اجارب
 ات(٩ ،)٨-۶ شخب زج هب(٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،)۵-۴ ،۶-۴ ،۴-٨ ،۴
 )١١-٩ لوا ات ١١-١ياھ شخب(١١ ،)٩-۶ شخب رخآ
.دوش هعلاطم

رون مايپ١٣٩۴يرارسا ماهلاتسيز طيحم يسدنهم يشيامزآ٩۴٢۴يحيرشت و يتست٢٠١۶تسيز طيحم يبايزرا۵۶٣٩٧٢١٣١٣١١٣
 هژورپ و هار يسدنھ حرط۵٧٣٩٧٢١٣١٣١١۴

يزاسھار
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٩٣٢

 يرامعم ينابم و لوصا۵٨٣٩٧٢١٣١٣١١۵
يزاسرهش

 يرامعم يحارط رد ينابم و لوصاباتك۶٢۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶
يزاسرهشو

شخرذآ١٣٩۴نايوسوم اضردمحم ديس

 ماما هاگشناد١٣٩۴هدازيلع نيمايدربراك يژولورديھ لوصاباتك۶۶٩٢يحيرشت و يتست٢٠١٨يسدنهم يژولورديھ۵٩٣٩٧٢١٣١٣١١۶
)ع(اضر

 رخآ ات ١١٣ هحفص زا و ٩۵ ات ٨۶ هحفص زا( ٣ ياھ لصف
 شخب ءزج هب ( ۶ ،)لصف رخآ ات ٣-۵ يادتبا زا( ۵ ،)لصف
١٣ ،١٢ ،٨ ، )٢۶٣ ات ٢۵٨ هحفص و ١-۵-۶ ،۴-۶ ،٢-۶ ياھ
-١۵ ياھ شخب ءزج هب( ١۵ ،١۴ ،)٣-۵-١٣ شخب ءزج هب(
١٨ لصف و ) ٢-٣-١۶ شخب يادتبا ات( ١۶ ،)۴-١۵ و ٣
.دوش هعلاطم )١١-١٨ ،١٠-١٨ ،٩-١٨ ياھ شخب(

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴هتفرشيپريسم يرادرب هشقن۶٠٣٩٧٢١٣١٣١١٨
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴١٢٨يزروراك يودرا۶١٣٩٧٢١٣١٣١۶٠
و ملع هاگشناد١٣٩۴تخبون سمشيرادرب هشقنباتك۶۶۵٠يحيرشت٢١٢١٢۶۴ يرادرب هشقن۶٢٣٩٧٢١٣١٣٢٢۶

تعنص
.دوش هعلاطم باتک ات رخآ ات ١٠ لصف يادتبا زا

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢١٢۶۴ريسم يرادرب هشقن۶٣٣٩٧٢١٣١٣٢٣٨
 يسانش نيمز - يژولوفروموئژ۶۴٣٩٧٢١٣١٣٢٣٩

يسدنهم
رون مايپ١٣٩١ينارآ يشاداد نسحيژولوفروموئژ يشيامزآ۵٣۶٠يتست۵١۵١۶/۵٠/١

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٢/۵١/۵٣٠۴٨ يرتمارگوتف۶۵٣٩٧٢١٣١٣٢۴٠
و ملع هاگشناد١٣٩۴تخبون سمشيرادرب هشقنباتك۶۶۵٠يحيرشت١١٢١٢۶۴ يرادرب هشقن۶۶٣٩٧٢١٣١٣٣١٠

تعنص
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتست٢٠٢٠يسدنهم داصتقا۶٧٣٩٧٢١٣١۴٠۴۶
)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ

 هاگشناد١٣٩۶داژنوكسا يدهم دمحم
ريبكريما

.دوش هعلاطم ١٣ لصف ءزج هب ١۵ لصف رخآ ات ١ لصف زا

 سمش ميرم،نايناطلس هميهفيددع تابساحم ياهشور يشيامزآ١٠۴١٣يحيرشت و يتست٢٠١۶يددع تابساحم۶٨٣٩٧٢١۵١١٠٧۵
يرالوس

-٨ شخب(٨ ،)۵-٧و ۴-٧ شخب(٧،)٧-٢ شخب(٢ياھ لصفرون مايپ١٣٩۵
دوش فذح )۶-٩ شخب(٩و )٣

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢مدقم ناگداز ميرك دوادC هتفرشيپ يزاس همانرب يشيامزآ٨١٨٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يسيون همانرب۶٩٣٩٧٢١۵١١٠٩١
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