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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست٣٠٢۴١يمومع تعارز٢٣٩٧١١١٢١٠٠۵
.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٢رون مايپ١٣٩١روپ يوارو ميرميمومع يسانشكاخ يشيامزآ۵۵٢٩يتست٢٠١۶١يمومع يسانش كاخ٣٣٩٧١١١٢١٠۴٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
.دوش فذح ١٢ و ٢ ياھ لصف٩٩١رون مايپ١٣٩١يروباشين رغصا يلعيمومع يژولوكا يشيامزآ۴٩٩٨يتست٢٠١۶١يمومع يژولوكا۵٣٩٧١١۴١١٠۵٣
 دنمورين هدازآ - روپ ميھاربا داشرفيعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ۵۵٢١يتست٢٠١۶١يعارز ناھايگ يژولويزيف۶٣٩٧١١۴١١٠٨٣

يرفعج نلھ-
--رون مايپ١٣٨٩

 -يعلاط اضريلع -يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ۵٢٩۵يتست٢٠١۶١يزرواشك ياهشيامزآ حرط٧٣٩٧١١۴١١٢۴٢
يربكا يلعمالغ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠

 فلعو زرھ ياھ فلع يژولويزيف٨٣٩٧١١۴١١٣٨٣
اھ شك

 ،يوسوم ميركديساهشك فلع دربراكو كيژولويزيف دركراكباتك٧٩٩٨يتست٣٠٢۴١
يمراص نيسح،دنزردنكسا

--ناجنز هاگشناد١٣٩١

 يدهم :همجرتنمسيلگيژولوكاورگاباتك٧٩٩٩يتست٣٠٢۴١يعارز ناھايگ يژولوكا٩٣٩٧١١۴١١٣٨۴
 ،يتالحم ،يريصن
 زيورپ ،يكچوك اضريلع
 اضريلع ،يناوضر
يتشهب

 هاگشناد١٣٩٠
 يسودرف
دهشم

 ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٢٩
.دوش هعلاطم ٢١ و ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك۶٢٢۵يتست٢٠١۶١قيقحت شور١٠٣٩٧١١۴١١٣٨۵
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج١٣٩٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

--رون مايپ١٣٩٣يردنكسا هلادمحيليمكت يتعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ٩٢٣٣يتست٣٠٢۴٢يليمكت يتعارز ناھايگ يزولويزيف١١٣٩٧١١۴١١٣٨۶
 يناهج ميرم -يزيزع هموثلگيليمكت تعارزهوزج٧٢٢٣يتست٣٠٢۴٢يليمكت تعارز١٢٣٩٧١١۴١١٣٨٧

يردنك
--رون مايپ١٣٩١

 هجاوخ دمحم ، يكچوك اضريلعنيون تعارزباتك٨٠٠١يتست٢٠١۶٢تعارز رد نيون ثحابم١٣٣٩٧١١۴١١٣٨٨
ينيسح

 داهج١٣٩١
 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح ٢١ و ٢٠ ،١٩ ،٩ ،٨ ،۶ ،۴ ياھ لصف١١٠۵

 تاداس لامک -هداز فسوي ديعسيعارز ناھايگ هيذغت يشيامزآ١٠۴٠٩يتست٢٠١۶٢يعارز ناھايگ هيذغت١۴٣٩٧١١۴١١٣٨٩
ناليسا

--رون مايپ١٣٩۵

 نيشفا ،رف يرداق ديشرفرذب يھاوگ لرتنكباتك٨٧۴٩يتست١١٨١۶٣رذب يزولونكت١۵٣٩٧١١۴١١٣٩٠
يناطلس

 داهج١٣٩٢
 يھاگشناد
دهشم

--

 دشر رب يطيحم ياهشنترثا١۶٣٩٧١١۴١١٣٩١
ناھايگ

 داهج١٣٨٨ناراكمھ و يفاك دمحمناھايگ رد يطيحم ياھ شنت يژولويزيفباتك٨٠٠٣يتست٢٠١۶٣
 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم ١٠ و ۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۴٧

 داهج١٣٨۶يناطلس نيشفاهايگ و كاخ و بآ هطبارباتك٨٠٠۴يتست٣٠٢۴٣يليمكت ناھايگو كاخو بآ هطبار١٧٣٩٧١١۴١١٣٩٢
 يھاگشناد
دهشم

--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨٣رانيمس١٨٣٩٧١١۴١١٣٩٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶۴)روحم شزومآ( صوصخم هلئسم١٩٣٩٧١١۴١١٣٩۴
 ياهتفاب تشكو يدايدزازير٢٠٣٩٧١١۴١١۴٠٧

)روحم شزومآ(يھايگ
--نارهت هاگشناد١٣٩١يديما روصنم-ييابطابطيھايگ لولس و تفاب تشكباتك۶۵١٩يتست٢٠١۶۴

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢١٣٩٧١١۴١١۴٣٧
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴
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