
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرت)نايزبآ شرورپ و ريثكت(تاليش يعيبط عبانم يسدنهم_٣١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:١٩ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ١٠ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩۶رون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يضاير١٣٩٧٢١١١١١١۵
--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 نوتم۵١۶٢يتست٢١١۶٣٢يمومع كيزيف٢٣٩٧٢١١١٣١١١

 لئاسم نودب( ١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۶رون مايپ١٣٩١يوضر نايفجن دومحم ديس١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٠يتستيمومع كيزيف٣٩٧٢١١١٣١١١
.دوش هعلاطم )يکشزپ هنيمز رد هدش حرطم

.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٢رون مايپ١٣٩١روپ يوارو ميرميمومع يسانشكاخ يشيامزآ۵۵٢٩يتست٢١١۶٣٢يمومع يسانش كاخ٣٣٩٧٢١١٢١٠٠۴
 ميھاربا -ناليسا تاداس لامككاخ ييايميش و يكيزيف هيزجت ياهشورباتك۵٧١٣يتستيمومع يسانش كاخ٣٩٧٢١١٢١٠٠۴

نايئاباب
--زبس نوتيز١٣٨٩

--رون مايپ١٣٩١يردان زيگنا حور يرظ ن-١  ي سا ن ش ها ي گهمانسرد۵١۵۵يتست٢٠١۶يمومع يسانش هايگ۴٣٩٧٢١١٢١٠۴٣
--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريلمع- ١ يسانشھايگهمانسرد۵١۵١يحيرشت٠١٣٢يمومع يسانش هايگ هاگشيامزآ۵٣٩٧٢١١٢١٠۴۴
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۶٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٧٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٨٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٩٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٠٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١١٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١٢٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١۴٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٧٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١٨٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ١٩٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف٢٠٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

--رون مايپ١٣٨٧يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨٣٢رتويپماك اب ييانشآ٢٨٣٩٧٢١۴١١٢۵٧
.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩١يلالجا ديرفيسانش ميلقا و اوھهمانسرد۵١١٩يتست٢١١۶٣٢يسانش ميلقا و اوھ٢٩٣٩٧٢١۴١١٢۵٨
--رون مايپ١٣٩٠ورشوخ هناورپيسانش بوركيم هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨۴١يتست٢١١۶٣٢يمومع يژولويبوركيم٣٠٣٩٧٢١۴١١٢۵٩
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرت)نايزبآ شرورپ و ريثكت(تاليش يعيبط عبانم يسدنهم_٣١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:١٩ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٩١رهپس هتسياش -داژن يرسفا انيميمومع يژولويبوركيم يشيامزآ۵۶٠۶يتستيمومع يژولويبوركيم٣٩٧٢١۴١١٢۵٩

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠يرهچونم نيريش١ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٨٧۴يتست١١٨٣٢يروناج يژولويزيف٣١٣٩٧٢١۴١١٢۶٠
.دوش فذح ١٢ و ٢ ياھ لصف٩٩١رون مايپ١٣٩١يروباشين رغصا يلعيمومع يژولوكا يشيامزآ۴٩٩٨يتست٣٠٢۴يمومع يژولوكا٣٢٣٩٧٢١۴١١٢۶١
 -يناميا دمحا -رف يدمحا هللارصنيھام شرورپ و ريثکت لوصا يشيامزآ١٠٩۶٨يتست٢١١۶٣٢يھام شرورپ و ريثكت لوصا٣٣٣٩٧٢١۴١١٢۶٢

ولناغم يورس شروک
--رون مايپ١٣٩۶

 رد نيريش ياهبآ رد يھام شرورپباتك۶٣٧٢يتست١١٨٣٢اھرختسا يحارط و كينكتورديھ٣۴٣٩٧٢١۴١١٢۶٣
)ماگ هب ماگ( كچوك سايقم

 يقن يلع -مدقم يمالغ روپ ربكا
هانپرس

--هعقاو وترپ١٣٨٨

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٢يمغيض مارهب - يمراط مارهبيتسيز رامآهمانسرد۴٩۶٣يحيرشت و يتست١١٨٣٢يتايح رامآ٣۵٣٩٧٢١۴١١٢۶۴
--رون مايپ١٣٨٨يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يتست٣٠٢۴يمومع يميشويب٣۶٣٩٧٢١۴١١٢۶۵
 ،يدايص يرفعج نسح دمحماھايرد يژولوكا يشيامزآ١١٣٣٨يتست٣٠٢۴اھايرد يژولوكا٣٧٣٩٧٢١۴١١٢۶۶

غابد هداز ميسن ،ربجنر زانهم
--رون مايپ١٣٩٧

 دازهب -يقوثو نيسحمالغنيريش بآ نايھامباتك۶۵٢٣يتست٢١١۶٣٢يمومع يسانش يھام٣٨٣٩٧٢١۴١١٢۶٧
ريجتسم

.دوش هعلاطم ١ شخب ناياپ ات باتك لوا زا٨٧نارهت هاگشناد١٣٨٨

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩٠يمف يلعنابعش نيسحيزرواشك شزومآ و جيورت لوصاهمانسرد۵١١۵يتست٢٠١۶يعيبط عبانم شزومآ و جيورت٣٩٣٩٧٢١۴١١٢۶٨
--رون مايپ١٣٩٠رادروخرب هشفنبتسيز طيحم تخانشهمانسرد۵٣٣٩يتست٢١١۶٣٢تسيز طيحم تيامح و تخانش۴٠٣٩٧٢١۴١١٢۶٩
 هسسوم١٣٨٩روپ يناخ رغصا يلعفوكينلم روتكيويھام ديص يژولونكت و يدايص تاوداباتك۵٩١١يتست٢١١۶٣٢نايزبآ ديص ياهشور و لوصا۴١٣٩٧٢١۴١١٢٧٠

 تاقيقحت
-ناريا تاليش
يملع

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨١٠
.دوش هعلاطم ٢٠ و ١۴

.دوش هعلاطم ۶ و ۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧۵ملع رون١٣٨۵يميھاربا نسحم -يروس يلعتسيز طيحمو يعيبط عبانم داصتقاباتك۶١٨۵يتست٢٠١۶يتاليش داصتقا۴٢٣٩٧٢١۴١١٢٧١
 هشفنب -ينصح يرکسع ديجمکيتامتسيس يسانش يھام يشيامزآ١٠٣٣۵يتست٢١١۶٣٢كيتامتسيس يسانش يھام۴٣٣٩٧٢١۴١١٢٧٢

يدنب شقن تابن-يسراپ
--رون مايپ١٣٩۵

 يركسع ديجم ،يدنبشقن تابنيژولونميل يشيامزآ١١٣٣۶يتست٢١١۶٣٢يژولونميل۴۴٣٩٧٢١۴١١٢٧٣
ينصح

--رون مايپ١٣٩٧

--رون مايپ١٣٩۴يناوضر دمحميعيبط عبانم تيريدم و نيناوق يشيامزآ٩۴١۵يتست٢٠١۶يتاليش تيريدم لوصا و نيناوق۴۵٣٩٧٢١۴١١٢٧۴
--يزورون١٣٨٩هكيزات ليعامساعرازم رد وگيم شرورپ تيريدمباتك۶١٨٩يتست٢١١۶٣٢نايزبآ شرورپ و ريثكت۴۶٣٩٧٢١۴١١٢٧۵
--رون مايپ١٣٨٩انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتست٢١١۶٣٢يمومع كيتنژ۴٧٣٩٧٢١۴١١٢٧۶
.دوش هعلاطم ۴ لصف۶۵١رون مايپ١٣٨٩يكيناخ يشخب اضرمالغيزبآ ناھايگهوزج٧١٣٣يتست١١٨٣٢يزبآ ناھايگ۴٨٣٩٧٢١۴١١٢٧٧
 .دوش هعلاطم ١٣٩١ لاس پاچ زا ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٧٣۵رون مايپ١٣٩١يياقآ نيسحبآ يميش يشيامزآ۵۶۴٧يتست١١٨٣٢يميشورديھ۴٩٣٩٧٢١۴١١٢٧٨

 باتک لوا دلج طقف نآ زا لبق و ١٣٩٠ لاس ياھ پاچ زا
.دوش هعلاطم

 رترب ظفاح١٣٩٠نيتسايرلاوذ ديون -يروپاش ميرميژولويبورديھباتك۶٧۶٨يتست٢١١۶٣٢يمومع يژولويبورديھ۵٠٣٩٧٢١۴١١٢٨٠
شيدنا

--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يتاليش تالوصحم يروآرف لوصا۵١٣٩٧٢١۴١١٢٨١
 ياھ هداهن و هيذغت يلمع يامنھارباتك۶١٨٧يتست٢١١۶٣٢نايزبآ هيذغت لوصا۵٢٣٩٧٢١۴١١٢٨٣

ناريا رد نايزبآ يئوراد و يئاذغ
--شخبرون١٣٨٩ناردنزام راشفا ردان

 شرورپ و ريثكت يئارجا لمعلاروتسدباتك۶٣٢٠يتست٢١١۶٣٢يبآ مرگ نايھام شرورپ و ريثكت۵٣٣٩٧٢١۴١١٢٨۴
يبآ مرگ ياھ يھام

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶نايزبآ يملع١٣٨٩كاپ ديرف داھرف

--نايزبآ يملع١٣٨٩يدامع نيسحزيئول يس تربار -زتير تيل لرادازآ و الآ لزق يھام شرورپ و ريثكتباتك۶٣١٨يتست١١٨٣٢يبآدرس نايھام شرورپ و ريثكت۵۴٣٩٧٢١۴١١٢٨۵
 ياھ يھام شرورپ و ريثكت و مويراوكآباتك۵٧٩۵يتست١١٨٣٢ينيئزت نايھام شرورپ و ريثكت۵۵٣٩٧٢١۴١١٢٨۶

نيريش بآ يمويراوكآ
۶ لصف و )١۴٢ هحفص رخآ ات( ۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۴۶نايزبآ يملع١٣٨٩يدامع نيسح رتكد

.دوش هعلاطم
--رون مايپ١٣٩١مدقم يرهپس تمشحنايزبآ يسيون هريجهوزج٧٠٨۴يتست١١٨٣٢نايزبآ هيذغت يسيون هريج۵۶٣٩٧٢١۴١١٢٨٧
 يژولونكتويب و داژن حالصا ،كيتنژ ينابمباتك۶٢۴١يتست٢٠١۶نايزبآ داژن حالصا ينابم۵٧٣٩٧٢١۴١١٢٨٨

نايھام
 داهج١٣٨٩ينيما داھرفويت سالگاد

 يھاگشناد
نارهت دحاو،

 هعلاطم )سيسورتھ يادتبا( ٢۵٨ هحفص ات باتک لوا زا١٣٨
.دوش

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴هژورپ۵٨٣٩٧٢١۴١١٢٨٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨ثحب هسلج۵٩٣٩٧٢١۴١١٢٩٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزروراك۶٠٣٩٧٢١۴١١٢٩١
--رون مايپ١٣٩٣يديص ليعامسايمومع يشك هشقن و ينف مسر يشيامزآ٩٠٢٠يتست١١٨٣٢ينف مسر۶١٣٩٧٢١۴١١٣٢٢
 ديس -يليلجريم رغصا يلع ديستسيز طيحم يبايزرا يشيامزآ٨٨۶۵يتست٢٠١۶تسيز طيحم يبايزرا۶٢٣٩٧٢١۴١١٣٢٧

 يرب نيسح -يليلجريم اضريلع
يئوقربا

--رون مايپ١٣٩٢

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧رون مايپ١٣٩٠ولدارم يجاح ديجملادبعيروناج يسانش تسيزهمانسرد۴٩١٧يتست٢١١۶٣٢يسانشروناج۶٣٣٩٧٢١۴١١٣٢٨
--رون مايپ١٣٨٩يحوتف نيسحيروناج يسانش تسيز هاگشيامزآ يشيامزآ۴٩۴٧يتستيسانشروناج٣٩٧٢١۴١١٣٢٨
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرت)نايزبآ شرورپ و ريثكت(تاليش يعيبط عبانم يسدنهم_٣١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:١٩ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :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
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 يفجن اضريلع - يروميت سابع)يزرواشك هتشر( يلآ يميش يشيامزآ٩۴١٠يتست٢١١۶٣٢يلآ يميش۶۴٣٩٧٢١۴١١٣٢٩

ينيهمرچ
--رون مايپ١٣٩٣

.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يتست٢٠١۶يمومع يميش۶۵٣٩٧٢١۴١١٣٣٠
 هفايقرقاب -هداز بارحم دومحم١ يمومع يميش هاگشيامزآيھاگشيامزآ نوتم۵٠٢٠يحيرشت٠١٣٢يمومع يميش هاگشيامزآ۶۶٣٩٧٢١۴١١٣٣١

يدوواد
--رون مايپ١٣٨٨

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩تمس١٣٩٢يمساي نارهم - دنم هرهب دومحمتاليش هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣١٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز۶٧٣٩٧٢١۴١١٣٨٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يتاليش يسانش هعماج۶٨٣٩٧٢١۴١١٣٨١
 رب هيكت اب ( نايزبآ ياهيراميب و تشادهبباتك۵٨١٠يتست٢١١۶٣٢نايزبآ ياهيراميب و تشادهب۶٩٣٩٧٢١۴١١٣٨٢

)يليمكت شجنس
 شيدنا زارف١٣٨٧يدشرم ديحو - ارآ نمچ ديحو

زبس
--
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