
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتيميش يسدنهم-١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرترميلپ - يميش يسدنهم-٢٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٢١ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
+١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
 ،يمراط راشفا زرمارفليرم دراودا ،پمر لوپباتك٧۵٩۶يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣٠نويسازرميلپ كيتينيس و يميش

نايدهمروپ ديعس
 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣

 يتعنص
 يلپ(ريبكريما
)نارهت کينکت

 هب( ٣ ،)٢-۴ تالداعم ٢-٢ شخب ءزج هب( ٢ ،١ ياھ لصف١٧۶١
 ،۵-۴ ،۴-۴ ،٣-۴ ياھ شخب ءزج هب( ۴ ،)٨-٣ شخب ءزج
-۶ شخب ءزج هب( ۶ ،)۴-۵ شخب ءزج هب( ۵ ،)٧-۴ و ۴-۶
 )۵-١٠ و ٣-٣-١٠ ياھ شخب ءزج هب( ١٠ و )۶-٣-۶ و ۵-٣
.دوش هعلاطم

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يدمحم رصانباتك۶۵٩٨يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣٠اھرميلپ كيزيف يميش
ريبكريما

-۵ و ١-٢-۵ ياھ شخب ءزج هب( ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٧۶٢
 هعلاطم )٢-١-٧ و ١-١-٧ ياھ شخب ءزج هب( ٧ و ۶ ،)٢-٢
.دوش

 و يكيزيف صاوخ هاگشيامزآ
اھرميلپ يكيناكم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيناربج٠١٣٢

 تيبرت هاگشناد١٣٧۵١٩٩۶يبكوك دادرهمدروفارکباتك۵٩۵٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣۶كيتسالپ يسدنهم
سردم

۵ و )۴-۵-١ و ۴-۴-١ ياھ شخب ءزج هب( ۴ ،١ ياھ لصف٢٠٨٢
 )١٢-۵ و ٩-۵ ،٨-۵ ،٧-۵ ،٣-۵ ،٢-۵ ،١-۵ ياھ شخب(
.دوش هعلاطم

 تاصخشم يريگ هزادنا لياسو
اھرميلپ يلوكلم

 تيبرت هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يروکش سابعزنويتسا پ ملوکلمباتك٨٩٣٨يحيرشت و يتستيناربج٢٠٢٠
ملعم

٢٧٣ ات ٢٢١ ص زا ۵ لصف و ١١۵ ات ٧٣ ص زا ٢ لصف١۶٩٧
دوش هعلاطم

 تاصخشم يريگ هزادنا لياسو
اھرميلپ يلوكلم

 ديب يبن اضرمالغنيتسيرک يد يرگباتك٨٩٣٩يحيرشت و يتستيناربج
 ديس نيسح -يدنھ
لالک

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ياھ لصف١٠٨۶ناريناخ١٣٨٨٢٠٠٩

 يميش يسدنهم كيمانيدومرت
هتفرشيپ

 يد،رلاتنت شيل،زتينزوارپ ما ناجباتك٩٧۴٠يحيرشتيلصا٣٠٣٠
ودوزا

 ،يلعناطلس ديعس
يراق همطاف

 ياھ هشيدنا١٣٩٠٢٠١١
راب رھوگ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١

 نرياب تربار، توف تيال نيوداباتك۶١٠٩يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ ترارح لاقتنا
تراوتسا، يا نراو،درب

 باتك١٣٩۵٢٠١٢لضفا اضر دمحم
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ياھ لصف٢۵٨٩

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧نارهت هاگشناد١٣٨٣٢٠٠۴يمطاف هرهشباتك۶۵١٣يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ تايضاير
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ روتكار حرط و كيتينيس
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠رميلپ تالايس هتفرشيپ يژولوئر
 يكيناكم و يكيزيف صاوخ
كيتسالپ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠اھرميلپ روتكار حرط و كيتينيس
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠يرميلپ تالايس لاقتنا ياھ هديدپ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس
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