
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهناسر و رنھ-١٧ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرترنھ-١٢ : يشزومآ هورگ
٣٨٧١ : نوناق لامعا مرترنھ شھوژپ-١٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:۴١ - ١٣٩٧/٠۶/١۴ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يناحبس قيفوت)يرادباتك( ناريا تايبدا  خيراتهمانسرد۴٩٧۶يتست٣٠٢۴ناريا تايبدا و گنھرف اب ييانشآ٣٣٩٧١١٧١٢٠٠١
 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٧يتست١٣٠٢۴ يصصخت نابز۴٣٩٧١١٧١٢٠٠٢

 و کيفارگ ،يشاقن(يمسجت ياھرنھ
)يزاس همسجم

.دوش هعلاطم ١۵٨ هحفص ات باتک يادتبا زا١۶٨۵تمس١٣٨۶٢٠٠٧ينيسح يدهم-يكشا يرهم

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢١١۶١۶قيقحت شور هاگراك۵٣٩٧١١٧١٢٠٠٣
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

--تمس١٣٩۵٢٠١۶اين ظفاح اضردمحم

٢ دلج( يشاقن راثآ ليلحت و هيزجت شورباتك۵٧٨۵يحيرشت٣٠٢۴يرنھ بتاكم ليلحت و يسررب۶٣٩٧١١٧١٢٠٠۴
)نردم راثآ

--يياطع١٣٨٨٢٠٠٩يزردوگ يضترم

١ دلج( يشاقن راثآ ليلحت و هيزجت شورباتك٧٧٣٠يحيرشتيرنھ بتاكم ليلحت و يسررب٣٩٧١١٧١٢٠٠۴
)كيسالك راثآ

--يياطع١٣٩٢٢٠١٣)جابيد( يزردوگ يضترم

 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٧يتست٢٣٠٢۴ يصصخت نابز٧٣٩٧١١٧١٢٠٠۵
 و کيفارگ ،يشاقن(يمسجت ياھرنھ
)يزاس همسجم

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ١۵٩ هحفص زا٢۶٢تمس١٣٨۶٢٠٠٧ينيسح يدهم-يكشا يرهم

يمالسا رنھ يتسيچ رد يياھراتسجباتك٧٧٠٢يتست٢٠١۶يمالسا رنھ تمكح٨٣٩٧١١٧١٢٠٠۶
)لوارتفد(

 ناتسگنھرف١٣٩١٢٠١٢يعيير يداھ
رنھ

.دوش هعلاطم ٢٩٣ هحفص ات ١۵ هحفص زا٢۵٩

 مجنپ شخب و مود شخب ،مکي شخب ،هچابيد تمسق١٢٣٠هاگن١٣٩۴٢٠٠٨يزرمارف يقت دمحمرندراگ نلھنامز رذگ رد رنھباتك٧٨٩٨يتست١٣٠٢۴ رنھ يقيبطت تاعلاطم٩٣٩٧١١٧١٢٠٠٧
.دوش هعلاطم

 باب رد ناركفتم ءارآ اب ييانشآ١٠٣٩٧١١٧١٢٠٠٨
رنھ

--رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يلبقم اتيھانآرنھ باب رد ناركفتم ءارآ اب ييانشآهوزج٧١٧٩يتست٢٠١۶

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ شخب۴٨٧هاگن١٣٩۴٢٠٠٨يزرمارف يقت دمحمرندراگ نلھنامز رذگ رد رنھباتك٧٨٩٨يتست٢٣٠٢۴ رنھ يقيبطت تاعلاطم١١٣٩٧١١٧١٢٠٠٩
--هرتسگ١٣٩١٢٠١٢روپ نايرآ نيسح ريمارنھ يسانش هعماجباتك٧٧٠٠يتست٣٠٢۴رنھ يسانش هعماج١٢٣٩٧١١٧١٢٠١٠
 رنھ موس دلج نيرهنلا نيب ندمت و خيراتباتك٧۶٧٨يتست٣٠٢۴قرش ندمت و رنھ اب ييانشآ١٣٣٩٧١١٧١٢٠١١

يرامعم و
 رشنزکرم١٣٨٩٢٠١٠هداز ديجم فسوي

يھاگشناد
--

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣متاح يلعمالغ١يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٠٩٠يتست١٢٠١۶ يمالسا ندمت و رنھ١۴٣٩٧١١٧١٢٠١۵
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢متاح يلعمالغ٢يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٣٩٧يتست٢٢٠١۶ يمالسا ندمت و رنھ١۵٣٩٧١١٧١٢٠١۶
 ياھرنھ راثآ دقنو ليلحت و هيزجت١۶٣٩٧١١٧١٢٠١٧

يمسجت
--تمس١٣٩٢٢٠١٣نايكاوآ يتبنسنج زلراچيمسجت ياھرنھ راثآ ليلحت و هيزجتباتك٧٣۶٣يتست٢٠١۶

 يرظتنم دمحا-يناخاقآ ديمح١ يمسجت ياھرنھ ينابم يشيامزآ۵٣١١يتست١٣٠٢۴ يمسجت ياھرنھ ينابم١٧٣٩٧١١٧١٢٠١٨
يكرابدور

--رون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يكوزاپ باهشناريا رد شيامنهوزج٧٢٣٨يتست١٢٠١۶ يشيامن ياھرنھ ينابم١٨٣٩٧١١٧١٢٠٢٠
 ليعامسا مساقلاوبارنراو سكر رظن ريزناهج ريطاسا همانشنادباتك٧٩٩٠يتست٣٠٢۴)روحم شزومآ( هروطسا و رنھ١٩٣٩٧١١٧١٢١۵٨

روپ
 هدكشھوژپ١٣٨۶٢٠٠٧

 يسانش مدرم
وطسا رشن و

--

--رهم هروس١٣٨٧٢٠٠٨اسراپ يدهمرلدنچ ليناديسانش هناشن ينابمباتك٧٧٨۴يتست٣٠٢۴) روحم شزومآ ( دامن و رنھ٢٠٣٩٧١١٧١٢١۵٩
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢١٣٩٧١١٧١٢٢١٠

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴٠٣٢)روحم شزومآ(رانيمس٢٢٣٩٧١١٧١٢٢١٣
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