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يرقاب هجيدخيرتكد)٩۶( هتفرشیپ كیتنژ يسدنھم١١_١١١١٩٢۵

درف ينسحم ناسحادشرا يسانشراك)٩۶( كیمونژ٠١_١١١١٩٣۴

ولناما دیمحيسانشراك)٩۶( هيذغت لوصا٠٢_١١١٢٢۵٩

يرھپس همیحريسانشراك)٩۶( يرظن _ يماد مولع رد نآ دربراك و رامآ ينابم٠٢_١١١٢٢٨٩

راسداب دمحميسانشراك)٩۴(يرظن _كیناگرا يزرواشك جيورت٠٣_١١١٣٢١٠

يمیعن ریمادشرا يسانشراك)٩۶( يملع يسيون هلاقم ياھ شور٠٣_١١١٣٧۵٣

يمیظع اضردمحميسانشراك)٩۶( )يرظن( تالامتحا و رامآ٠۴_١١١۴١٧٢

يناخ يناث نسحمدشرا يسانشراك)٩۶( يھایگ يژولونكتویب٠۴_١١١۴۶۵٢

مانوكن همطافيرتكد)٩۶(يلوكلوم كیتنژ٠۴_١١١۴٨۶٣

يزيزع اضريسانشراك)٩۶( )يرظن( يسانش میلقا و اوھ١۵_١١١۵٢٠۵

يدیق دمحايسانشراك)٩۶( يمومع يزرواشك داصتقا١۵_١١١۵٢٠٧

دنویلوك دواديرتكداھدیئوريو١۵_١١١۵٧۵٩

يركسع قداصدمحميسانشراك)يرظن(كاخ مولع-يشكھز ينابم١۶_١١١۶١٧٢

روالد ریما دمحميرتكد)٩۵( كاخ مولع رد GIS دربراك١۶_١١١۶٧٩٧

تخب كین رفعجيسانشراكج.آ-٢تایضاير٠٩_١١١٩٠۵٩

دنمجرف نمھبيسانشراك)٩۶( يرظن -هيزجت يمیش٢٠_١١٢٠٢۴٢

يملق نيرز الیھسيسانشراك)٩۶(يرظن -يكاروخ ياھ نغور يژولونكت٢٠_١١٢٠٢۶٣

ول جنگ يلعيسانشراك)٩۶( يریمخت عيانص٢٠_١١٢٠٢٨٧

يرقاب هجيدخيسانشراك)٩۶( )يرظن( تالامتحا و رامآ٠١_١١١١١٧۴

يسواك گنروادشرا يسانشراك)٩٧(اھ شك فلع دربراك يروانف٠١_١١١١۶٢٧

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

 يزرواشك ١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۵۵١۴۵٠١١۶
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۵۵٢٣۵٠١١٧
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۶١۶١٠۶١۶٠١٠١

lms هناماس۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣١٣٠٢۵۵٣٠٠

يزرواشك ۵١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٢١٢٢١٠١٢٠٢٠۵

١٣١ سالك۶٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣١٢٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

lms هناماس٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠١٩٧١٢٢٠٠

 يزرواشك ٨٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٣٩۴۵١٠٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٩٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢١١٢٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

lms هناماس١٠٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠٢٠٩١١٢٠٠

lms هناماس١١٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١١١١٣٨١١٠

يزرواشك ١٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢٠٢٢٠١٠٢

يزرواشك ١٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۶١۶٢١۴١۶٠١٠٣

يزرواشك ١۴٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣٢١٣٠١٠۴

lms هناماس١۵٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۶١۶٧٩١۶٠

lms هناماس١۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠٢٠٧١٣٢٠٠

يزرواشك ١٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢٢٢٣١٩٢٢٠١٠٧

يزرواشك ١٨٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٣١٢٣٩١٢٠٢٠۶

lms هناماس١٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۵٢۵۶١٩٢۵٠

يزرواشك ٢٠٣١١١:٠٠١٣:٠٠۵۵۴١۵٠١٠٢
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فسويروپ دیجميرتكد)٩٧( رذب يژولوكا١١_١١١١۶۴٧

لن داژن يكرھ رھاطدمحميسانشراك)٩۶(يرظن_ يماد مولع رد يلوكلم ياھيروانف اب ييانشآ٠٢_١١١٢٣۵١

لن داژن يكرھ رھاطدمحمدشرا يسانشراككیتنژ يسدنھم و يلوكلوم كیتنژ٠٢_١١١٢٣۵٧

يرھاط اضردیمحدشرا يسانشراك)٩۶(هتفرشیپ رویط هيذغت٠٢_١١١٢٣٨٩

ولناما دیمحدشرا يسانشراك)٩٧( لسع روبنز هيذغت٠٢_١١١٢۶٠٢

يمیعن ریمادشرا يسانشراك)٩۶(يعیبط عبانم و رادياپ يزرواشك رد تكراشم٠٣_١١١٣٢۴٠

يرادملع اسيرپيسانشراك)٩۶(يرظن يمومع يسانشكاخ٠٣_١١١٣٢۵۶

يئاضر هلا حوريرتكد)٩۶( يئاتسور هعسوت رد رادياپ يزرواشك شزومآ و جيورت١٣_١١١٣۶٧٣

ينامرھق ارھزيسانشراك)٩۶( يراكيزبس ينابم٠۴_١١١۴٢٠١

يعیبر يلويرتكد)٩۶( ينابغاب تالوصحم رد تیفیك٠۴_١١١۴٨۴۶

يرقاب هجيدخيسانشراك)٩۶( )يرظن( يزرواشك ياھ شيامزآ حرط١۵_١١١۵٢٠١

يسواك گنروادشرا يسانشراك)٩۶( يزرواشك يسانش هرشح رد شھوژپ ياھ شور١۵_١١١۵٧٩٩

يرقاب هجيدخيسانشراك)يرظن(كاخ مولع-تالامتحا و رامآ١۶_١١١۶٢٢٩

يركسع قداصدمحميسانشراك)يرظن(كاخ مولع-كاخ كيزیف١۶_١١١۶٢۴٨

يرادملع اسيرپدشرا يسانشراك)٩۵( قیقحت شور١۶_١١١۶٨٢١

يسابرك دوعسميسانشراكج.آ-زابور يراجم كیلوردیھ٠٩_١١١٩٠٨١

يزيزع اضريسانشراكج.آ- ١هزاس لیلحت٠٩_١١١٩١١۵

ركم يب انادنامدشرا يسانشراك)٩۶( يھاگشيامزآ نيون ياھشور٢٠_١١٢٠٧٧٠

يرقاب هجيدخيرتكديھایگ يداژن هب رد يھاگشيامزآ نيون ياھ شور١١_١١١١٩٠٧

ولناما دیمحيرتكد)٩۶( ماد رد يكیلوباتم يراجنھان٠٢_١١١٢٨۴۵

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٢ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

 يزرواشك ٢١٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠١١۴
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٢٢٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١۴١٢١٠٢١٢٠١٠١

يزرواشك ٢٣٣١١١:٠٠١٣:٠٠۴۴۴٠۴٠١٠١

يزرواشك ٢۴٣٠١١:٠٠١٣:٠٠۵۴٣١۴٠١٠۴

يزرواشك ٢۵٣٠١١:٠٠١٣:٠٠۶۶۶٠۶٠١٠٣

١٣١ سالك٢۶٢١١١:٠٠١٣:٠٠۴۴٢٢۴٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

lms هناماس٢٧٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٧١۶۶١٠١۶٠

١٣٢ سالك٢٨٢١١١:٠٠١٣:٠٠۶۶٠۶۶٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ٢٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٣٢٢۶١۶٢٢٠٢٠۶

 يزرواشك ٣٠٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢٠٢٢٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٣١٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١۵١۵٣١٢١۵٠١٠٧

يزرواشك ٣٢٢١١١:٠٠١٣:٠٠٢٢٢٠٢٠١٠٢

lms هناماس٣٣٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۶٢۵٩١۶٢۵٠

يزرواشك ٣۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٩١٩۴١۵١٩٠١٠۵

يزرواشك ٣۵٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١١٠١١٠١٠۶

يزرواشك ٣۶٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۴٢٣١٠١٣٢٣٠٢٠۵

يزرواشك ٣٧٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١١١١۴٧١١٠٢٠۴

يزرواشك ٣٨٣١١١:٠٠١٣:٠٠١٢١٢٣٩١٢٠٢٠٣

 يزرواشك ٠٠٣٣٠٣٣٠١١۴:٠٠١۶:٣٩٢٢١۴
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٠٠۴۴۴٠۴٠٢٠١:٠٠١۶:۴٠٢٠١۴
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يدیق دمحايسانشراك)٩۶(يرظن يزرواشك داصتقا٠٣_١١١٣٢٧۴

يسواك گنروايسانشراك)٩۶( يرابنا تافآ١۵_١١١۵٢۴٢

دنویلوك دواددشرا يسانشراك)٩۶(يھایگ يسانش يرامیب رد قیقحت لياسو و اھ شور١۵_١١١۵٧٨٣

يظعاو اضریلعيرتكداھزیخبآ تيريدم١۶_١١١۶١١۶

نیچلگ دمحايسانشراك)يرظن(كاخ مولع-كاخ يمیش١۶_١١١۶١۶٩

يراس يربكا اباب دمحمدشرا يسانشراك)٩۵( هایگ هيذغت تيريدم١۶_١١١۶٨٢٩

يسابرك دوعسمدشرا يسانشراك)٩۶( ١ بوسر لاقتنا كیلوردیھ٠٩_١١١٩٧۵۵

ولقاجوا نسحدشرا يسانشراك)٩۶( يناراب يرایبآ٠٩_١١١٩٧٧١

شكتمحز دواديسانشراك)٩۶( يزرواشك هياپ مولع٢٠_١١٢٠٢٢۶

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٣ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

lms هناماس٠٠١۵١۵۵١٠١۵٠:٠٠١۶:۴١٢٠١۴

يزرواشك ٠٠١٢١٢٧۵١٢٠١٠٢:٠٠١۶:۴٢١٠١۴

يزرواشك ٠٠٨٨٢۶٨٠١٠٣:٠٠١۶:۴٣٣٢١۴

يزرواشك ٠٠٣٣١٢٣٠١٠۴:٠٠١۶:۴۴٣١١۴

يزرواشك ٠٠١٢١٢١١١١٢٠١٠۵:٠٠١۶:۴۵٢٠١۴

يزرواشك ٠٠۴۴٣١۴٠١٠۶:٠٠١۶:۴۶٣٠١۴

يزرواشك ٠٠٢٢٠٢٢٠٢٠٩:٠٠١۶:۴٧٢٠١۴

يزرواشك ٠٠۶۶۴٢۶٠٢٠۵:٠٠١۶:۴٨٢٠١۴

يزرواشك ٠٠١۶١۵۴١١١۵٠٢٠۶:٠٠١۶:۴٩٣٠١۴

١٠٧١٣۵٣٨۵٢٣٢٠٣٣٢٠۵٢۵٠عمج۵٠
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دنمجرف نمھبيسانشراك)٩۶( )يرظن( يمومع يمیش١٢_١١١٢٢۵۶

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ۴ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

lms هناماس١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٧٣۶٢٧٩٣۶٠

٢٠٣٧٣۶٢٧٩٣۶٠عمج٢
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يمیظع اضردمحميسانشراك)٩۶( )يرظن( ١ يزرواشك مولع رد يشيامزآ ياھ حرط٠١_١١١١١٨٨

يبیلدنع كبابيسانشراك)٩۶( )يرظن( يئوراد ناھایگ يرادرب هرھب و دیلوت٠١_١١١١٢١٢

يمتسر مانھبيسانشراك)٩۶(يرظن_رویطو ماد ياھ يرامیب و تشادھب٠٢_١١١٢٢۶۴

يبیلدنع كبابيسانشراك)٩۶(يرظن يمومع تعارز٠٣_١١١٣٢۵٩

رانچ هداز يلق ردیحيرتكد)٩۶( يزرواشك يا هعسوت ياھ هژورپ لیلحت١٣_١١١٣۶۶٢

يدرجم اضرمالغدشرا يسانشراك)٩۶( يعیبط عبانم و رادياپ يزرواشك رد يروانف رییغت٠٣_١١١٣٧۵٩

يمیظع اضردمحميسانشراك)٩۶(يرظن_ ٢ يزرواشك ياھشيامزآ حرط٠۴_١١١۴٢۴٧

ينامیلس يلعدشرا يسانشراك)٩۶(ينابغاب مولع رد يرامآ ياھ هداد لیلحت و هيزجت٠۴_١١١۴٢۵٧

يوضترم نيدلا مجن دیسدشرا يسانشراك)٩۶( يلیمكت ينابغاب ناھایگ حالصا٠۴_١١١۴۶۵۴

مانوكن همطافيرتكد)٩۶( يھدلگ يژولويزیف٠۴_١١١۴٨۴٩

داژن نيرآ دوعسميسانشراك)٩۶( يمومع يضاير١۵_١١١۵١٨٧

دنویلوك دواديرتكداھسوريو يژولوكا١۵_١١١۵٧۶٢

ينسح ربكايسانشراككاخ مولع-هيزجت يمیش١۶_١١١۶٢٣۵

جورم نارماكيرتكد)٩۵( كاخ يموق و يرادرب هشقن١۶_١١١۶٨٠٠

زاریش يباتھم نابرقدشرا يسانشراك)٩۶( بآ يسدنھم رد يتابساحم ياھ شور٠٩_١١١٩٧۶٠

تخب كین رفعجدشرا يسانشراك)٩۶( هعرزم رد بآ تيريدم٠٩_١١١٩٧٨١

يدنز نسحميسانشراك)٩۶( ١ يياذغ عيانص يسدنھم لوصا٢٠_١١٢٠٢۵۶

ول جنگ يلعيسانشراك)٩۶(يرظن -دنق يژولونكت٢٠_١١٢٠٢۶٩

يخرفھق يباھش ناميايسانشراك)٩۶( كيژولویب و يياذغ داوم يدنب هتسب لوصا٢٠_١١٢٠٢٧١

يبیلدنع كبابدشرا يسانشراك)٩٧( يعارز ناھایگ دیلوت يژولويزیفوكا٠١_١١١١۶٠١

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ۵ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٠٢٣٩١۴٢٣٠١٠٧

يزرواشك ٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٩٩٢٧٩٠١٠٢

يزرواشك ٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٨٨۵٣٨٠١٠١

lms هناماس۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۴١۴٣١١١۴٠

١٣٢ سالك۵٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴١٣۴٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

١٣١ سالك۶١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣١٢٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١١١٠۵۵١٠٠١٠۶

 يزرواشك ٨٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠٩٨۴۴٨٠١٢٠
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٩٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠١٠۶۴١٠٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ١٠٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣١٢٣٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

lms هناماس١١٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۵۴۴٩٢٩٢٠۴٩٠

يزرواشك ١٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢٠٢٢٠١٠٣

lms هناماس١٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٩٢٧٩١٨٢٧٠

يزرواشك ١۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣٢١٣٠١٠۴

يزرواشك ١۵٣١٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢٠٢٢٠١٠۵

يزرواشك ١۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴٢٢۴٠٢٠۵

يزرواشك ١٧٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢۴٢۴٨١۶٢۴٠٢٠۴

يزرواشك ١٨٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۶١۶٠١۶١۶٠٢٠٣

يزرواشك ١٩٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٢١٢٣٩١٢٠٢٠١

 يزرواشك ٢٠٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١١١١٨٣١١٠١١۴
)ديدج نامتخاس(



١۴٠١/٠۴/٠۴ هبنش : ناحتما خيرات۴ : ناحتما زور

يرھپس همیحردشرا يسانشراك)٩٧( لسع روبنز حالصا و كیتنژ٠٢_١١١٢۶٠۴

يتوملا ييازریم اضردیمحدشرا يسانشراك)٩۶( هتفرشیپ هيذغت٠٢_١١١٢٨١۶

افص الیليسانشراك)٩۶(يرظن تاطابترا و رادياپ ياھ يروآ ون٠٣_١١١٣٢٩٨

يدرجم اضرمالغيرتكد)٩۶( جيورت رد يبايزرا ياھ شور و اھ لدم١٣_١١١٣۶٨٠

يدرجم اضرمالغدشرا يسانشراك)٩۶( يریگداي و يھدداي ياھ هيرظن٠٣_١١١٣٧۶٣

يناوغرا دوعسميسانشراك)٩۶( يرظن_يھایگ كیتامتسیس و يژولوفروم٠۴_١١١۴١٧٧

ييالعا ارتیميسانشراك)٩۶( ٢ يتنيز ناھایگ٠۴_١١١۴٢٠۶

يفسوي اضریلعيسانشراك)٩۶(يرظن_زرھ ياھ فلع تيريدم و يئاسانش٠۴_١١١۴٢۴٨

 ياھ شنت هب تمواقم يارب ينابغاب ناھایگ حالصا٠۴_١١١۴٨۶۵
)٩۶( يتسيزریغ

ينامیلس يلعيرتكد

يتلود يلعفطليسانشراك)٩۶( يزبس و زیلاج ،يتنيز ناھایگ تافآ١۵_١١١۵٢٣١

يراس يربكا اباب دمحميرتكدكاخ رد يئایمیش تالداعت١۶_١١١۶٧٩٠

يسابرك دوعسميسانشراكج.آ-يسدنھم رامآ٠٩_١١١٩٠۶٣

يقاثیم داھرفيسانشراك)يرظن(ج.آ.بآ عبانم يسدنھم٠٩_١١١٩٠٨٨

يملق نيرز الیھسدشرا يسانشراككیتویبورپ ياھيرتكاب٢٠_١١٢٠٧۶١

يدنز نسحمدشرا يسانشراك)٩٨( يياذغ عيانص رد اھرگسح٢٠_١١٢٠٧٨٣

يناروگنا يبر نیسحيسانشراك)٩۶( )يرظن( يھایگ كیتامتسیس و يژولوفروم٠١_١١١١١٨٢

يتوملا ييازریم اضردیمحيرتكد)٩۶( ماد هيذغت رد اھ تاردیھوبرك و اھ يبرچ٠٢_١١١٢٨۴٣

يمیعن ریمايرتكد)٩۶( هتفرشیپ يطابترا و يشزومآ ياھ يروانف١٣_١١١٣۶٩٩

نیچلگ دمحادشرا يسانشراك)٩۵( كاخ يلآ داوم١۶_١١١۶٨٣۴

يھانپ يدھميسانشراكج.آ-تسيز طیحم ينابم٠٩_١١١٩٠٧۵

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ۶ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ٢١٣١١١:٠٠١٣:٠٠۶۶۶٠۶٠١٠١

يزرواشك ٢٢٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١۶١۵١٣٢١۵٠١٠٢

١٣٢ سالك٢٣١٠١١:٠٠١٣:٠٠١٢١٢۴٨١٢٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

١٣١ سالك٢۴٢١١١:٠٠١٣:٠٠٣٣٠٣٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

١٣١ سالك٢۵٢١١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

lms هناماس٢۶٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٩١٩۶١٣١٩٠

يزرواشك ٢٧٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٠١٠٣٧١٠٠١٠۴

يزرواشك ٢٨٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٨١٨٧١١١٨٠١٠۵

 يزرواشك ٢٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢٢٠٢٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٣٠١٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢٢٢۶١۶٢٢٠٢٠۴

يزرواشك ٣١٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠١٠۶

lms هناماس٣٢٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٧٢۵١٢١٣٢۵٠

يزرواشك ٣٣١٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۵٢۴١١١٣٢۴٠٢٠۶

يزرواشك ٣۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۵۵١۴۵٠٢٠۵

يزرواشك ٣۵٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٨٨٢۶٨٠٢٠٣

lms هناماس٠٠٢٢٢٢۴١٨٢٢٠:٠٠١۶:٣۶٢٠١۴

يزرواشك ٠٠۶۶۵١۶٠١٠٢:٠٠١۶:٣٧٣٠١۴

١٣١ سالك٠٠٣٣٠٣٣٠:٠٠١۶:٣٨٢١١۴
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ٠٠٣٣٢١٣٠١٠٣:٠٠١۶:٣٩٢٠١۴

يزرواشك ٠٠٢٢٢٠١٠١٠٢٠٠٢٠۶:٠٠١۶:۴٠٢٠١۴



١۴٠١/٠۴/٠۴ هبنش : ناحتما خيرات۴ : ناحتما زور

يقاثیم داھرفيسانشراكج.آ- يناسربآ ياھ هكبش يحارط٠٩_١١١٩١٠٩

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٧ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ٠٠١٩١٨۵١٣١٨٠٢٠۵:٠٠١۶:۴١٢٠١۴

٨٣٧۵١٢۴٨٩١٩٩٢٩٠۴٨٩٠عمج۴٢



١۴٠١/٠۴/٠۵ هبنش كي : ناحتما خيرات۵ : ناحتما زور

يفسوي اضریلعيسانشراك)٩۶( )يرظن( زرھ ياھ فلع تيريدم و ينابم٠١_١١١١١٩٨

يبیلدنع كبابيرتكد)٩٧( رذب يژولويزیف١١_١١١١۶٣٩

يمیظع اضردمحمدشرا يسانشراك)٩۶( يلوكلوم كیتنژ٠١_١١١١٩٣٠

يرھپس همیحريسانشراك)٩۶( يرظن _ لسع روبنز شرورپ٠٢_١١١٢٢٨٧

( يعیبط عبانم و رادياپ يزرواشك هعسوت يارب يراذگتسایس٠٣_١١١٣٧۶٠
٩۶(

يدمحا رغصادشرا يسانشراك

يھانپ يدھميسانشراكج.آ-يسدنھم داصتقا٠٩_١١١٩١٠٠

اینراشفا دماحيسانشراك)يرظن(ج.آ.٢يرادرب هشقن٠٩_١١١٩١٧۶

يرظن قح نیمیسيسانشراك)٩۶( يرظن -يمومع يژولویبوركیم٢٠_١١٢٠٢۴۵

يتلود يلعفطليسانشراك)٩۶( )يرظن( يعارز ناھایگ تافآ تيريدم٠١_١١١١٢٠٢

هركاسع نیسحيرتكد)٩٧( يھایگ يژولوتامیلكوركیم١١_١١١١۶۴٢

يرقاب هجيدخدشرا يسانشراك)٩۶( كیتنژ يسدنھم٠١_١١١١٩٣١

ریھش نیسحدمحمدشرا يسانشراك)٩۶( رویط_كاروخ يذغم دض لماوع و اھ يندوزفا٠٢_١١١٢٣٧٩

بسن يردنكسا اشاپدارمدشرا يسانشراك)٩۶( يكیتنژ يبايزرا رد يطخ ياھ لدم٠٢_١١١٢٨١٩

يمیعن ریمايسانشراك)٩۶(يرظن يتیبرت يسانشناور٠٣_١١١٣٢٨٢

يناوغرا دوعسمدشرا يسانشراك)٩۶( نویساموتا و هناخلگ تيريدم٠۴_١١١۴۶٧١

يزابھش دیعسيسانشراك)٩۶( )يرظن( اھنآ لرتنك و زرھ ياھ فلع١۵_١١١۵٢۴٠

ينسح ربكايسانشراك)يرظن(بآ تیفیك١۶_١١١۶٢١٧

يظعاو اضریلعدشرا يسانشراك)٩۵( رامآ نیمز١۶_١١١۶٨٢٣

زاریش يباتھم نابرقيسانشراك)يرظن(ج.آ.ژاپمپ ياھ هاگتسيا و اھ پمپ٠٩_١١١٩٠٨٩

يقاثیم داھرفدشرا يسانشراك)٩۶( يشكھز و يرایبآ ياھ هكبش زا يرادرب هرھب و تيريدم٠٩_١١١٩٧٨٢

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٨ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٩١٨۴١۴١٨٠١٠١

 يزرواشك ٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴٣١۴٠١١۶
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣٢١٣٠١١٧
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۶١۵١٢٣١۵٠١٠٢

١٣١ سالك۵٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣١٢٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢١٢٠٩١١٢٠٠٢٠۶

يزرواشك ٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢۵٢۴۶١٨٢۴٠١٠٧

lms هناماس٨٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٩١٩٧١٢١٩٠

يزرواشك ٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢١٢١١٠١١٢١٠١٠١

 يزرواشك ١٠٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠١١۴
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ١١٣١١١:٠٠١٣:٠٠۴۴٢٢۴٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ١٢٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۵۴٣١۴٠٢٠١

يزرواشك ١٣٣١١١:٠٠١٣:٠٠۴۴۴٠۴٠٢٠٢

يزرواشك ١۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٠١۶۶١٠٢٠٠١٠٢

 يزرواشك ١۵٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۴۴٣١۴٠١٢٠
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ١۶٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٠٢٠۶١۴٢٠٠٢٠۶

يزرواشك ١٧٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١١١١٣٨١١٠١٠٣

يزرواشك ١٨٣١١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠١٠۴

يزرواشك ١٩١٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۴٢۴١٠١۴٢۴٠٢٠۵

يزرواشك ٢٠٣٠١١:٠٠١٣:٠٠۴۴٢٢۴٠١٠۵



١۴٠١/٠۴/٠۵ هبنش كي : ناحتما خيرات۵ : ناحتما زور

رم هچغاب يدنز رقابدمحميرتكد)٩۶( كیمونژ يبايزرا٠٢_١١١٢٨٣٠

ریھش نیسحدمحميرتكد)٩۶( رویط هيذغت رد كیتژرناویب٠٢_١١١٢٨۵١

يرايرھش همطافيسانشراك)٩۶( هویم ناتخرد مھم ياھ يرامیب١۵_١١١۵٢٢٩

يظعاو اضریلعيرتكدناريا ياھكاخ لئاسم١۶_١١١۶٠٩١

يظعاو اضریلعيسانشراك)يرظن(كاخ مولع-كاخ تظافح و شياسرف١۶_١١١۶١٧٠

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٩ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ٠٠۴۴٣١۴٠١٠١:٠٠١۶:٢١٢٠١۴

يزرواشك ٠٠٢٢٢٠٢٠١٠٢:٠٠١۶:٢٢٢٠١۴

يزرواشك ٠٠١٠٩۵۴٩٠١٠٣:٠٠١۶:٢٣٢٠١۴

يزرواشك ٠٠٣٣١٢٣٠١٠۴:٠٠١۶:٢۴٣٠١۴

يزرواشك ٠٠١٠١٠١٩١٠٠١٠۴:٠٠١۶:٢۵٢٠١۴

۵۴۴٢۶٠٢۵٠١٠٧١۴٣٢۵۴٠عمج٢۶



١۴٠١/٠۴/٠۶ هبنش ود : ناحتما خيرات۶ : ناحتما زور

ينایناز يلكوت نیشفايسانشراك)٩۶( )يرظن( يعارز ناھایگ دیلوت ينابم٠١_١١١١١٩٢

اضر ييابطابط لامجدیسيسانشراك)٩۶( يرظن_يلآ يمیش٠٢_١١١٢٢۵٢

يموصعم اضريسانشراك)٩۶(يرظن _ لثم دیلوت يژولويزیف٠٢_١١١٢٢٧٧

يتوملا ييازریم اضردیمحيسانشراك)٩۶(ماد_يرظن _يریش واگ هيذغت٠٢_١١١٢٣١۵

يبوقعي رفعجيسانشراك)٩۶(يرظن رادياپ يزرواشك جيورت و شزومآ تيريدم لوصا٠٣_١١١٣٢٩٣

 تسيز طیحم و رادياپ يزرواشك شزومآ رد يربھر و تيريدم٠٣_١١١٣٧۶٧
)٩۶(

يبوقعي رفعجدشرا يسانشراك

لع ناجيراي يوضر گنھرفيسانشراك)٩۶(يرظن_زير ياھ هویم٠۴_١١١۴٢٢١

رگزرب رھاطدشرا يسانشراك)٩۶( يھایگ مسیلوباتم و هيذغت٠۴_١١١۴۶۵١

روالد ریما دمحميرتكدكاخ يبايزرا و يدنب هدر شيادیپ رد هتفرشیپ ثحابم١۶_١١١۶١٣۴

ينسح ربكايسانشراك)٩۶( يلآ و يایمیش ياھدوك١۶_١١١۶٣٠۵

يھانپ يدھميسانشراك)يرظن(ج.آ.بآ تیفیك٠٩_١١١٩١۵۶

يرظن قح نیمیسيسانشراك)٩۶ (يرظن٢_اھ هدروآرف و ریش يژولونكت٢٠_١١٢٠٢٢١

يدنز نسحميسانشراكيرظن )٩۶(يياذغ عيانص رد تاشيامزآ حرط٢٠_١١٢٠٢٢۴

يملق نيرز الیھسيسانشراك)٩۶( يرظن -يئاذغ داوم تیفیك لرتنك٢٠_١١٢٠٢٧٨

يمیظع اضردمحميسانشراك)٩۶( )يرظن( ٢ يزرواشك مولع رد يشيامزآ ياھ حرط٠١_١١١١٢٢٠

شكتمحز دواددشرا يسانشراك)٩۶( قیقحت شور٠٢_١١١٢٨١٧

يتمھ هیقريرتكد)٩۶(تسيزمھ ياھچراق١۵_١١١۵٨١٢

جورم نارماكيسانشراك)يرظن(ج.آ.يسانش نیمز٠٩_١١١٩١۶۵

يھانپ يدھمدشرا يسانشراك)٩۶( هتفرشیپ كاخ كيزیف٠٩_١١١٩٧٨٠

يخرفھق يباھش ناميادشرا يسانشراك)٩۶( يئاذغ داوم يكيزیف صاوخ٢٠_١١٢٠٧۶٨

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١٠ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

lms هناماس١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢۶٢۶۶٢٠٢۶٠

lms هناماس٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۵۴۵۴٣٧١٧۵۴٠

يزرواشك ٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠١٩١٢٧٢٠٠١٠٢

يزرواشك ۴١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠١٠۶۴١٠٠١٠٣

يزرواشك ۵١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٢١١۴٧١١٠١٠۴

يزرواشك ۶٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣١٢٣٠١٠۴

يزرواشك ٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١١١١۴٧١١٠١٠۵

 يزرواشك ٨٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١١١٠۵۵١٠٠١٢٠
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٩٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣٢١٣٠١٠۶

يزرواشك ١٠٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۴١۴٢١٢١۴٠٢٠۶

يزرواشك ١١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٣١٣۴٩١٣٠٢٠۵

يزرواشك ١٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢١٢١٢١٩٢١٠١٠٧

يزرواشك ١٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠٢٠٧١٣٢٠٠٢٠۴

يزرواشك ١۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٣١١٣٨١١٠٢٠٣

يزرواشك ١۵٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٨٢٧٣٢۴٢٨٠١٠٧

يزرواشك ١۶٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۶٢۵٢٣٢٢۵٠١٠١

يزرواشك ١٧٣١١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠١٠٢

يزرواشك ١٨١٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۴٢۴١٠١۴٢۴٠٢٠۶

يزرواشك ١٩٣٠١١:٠٠١٣:٠٠۴۴٢٢۴٠١٠٣

يزرواشك ٢٠٣١١١:٠٠١٣:٠٠١٣١٣٣١٠١٣٠١٠۴



١۴٠١/٠۴/٠۶ هبنش ود : ناحتما خيرات۶ : ناحتما زور

راسداب دمحميسانشراك)٩۶(يرظن يرياشع و يئاتسور يسانش هعماج٠٣_١١١٣٢٨١

يتمھ هیقردشرا يسانشراك)٩۶(يھایگ يسانش يرامیب رد يلوكلوم ياھ شور١۵_١١١۵٧٨۴

يزيزع اضريسانشراك)يرظن(ج.آ.يياتسيا٠٩_١١١٩١٧٠

يسابرك دوعسمدشرا يسانشراك)٩۶( يسدنھم تایضاير٠٩_١١١٩٧۵٢

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١١ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

lms هناماس٠٠٢۴٢٣٨١۵٢٣٠:٠٠١۶:٢١٢٠١۴

يزرواشك ٠٠٨٨٢۶٨٠١٠٢:٠٠١۶:٢٢٣١١۴

lms هناماس٠٠٢١٢٠٨١٢٢٠٠:٠٠١۶:٢٣٢٠١۴

يزرواشك ٠٠٢٢٠٢٢٠١٠۵:٠٠١۶:٢۴٣٠١۴

۵٠۴٣٨۴٣٧۵١۵۵٢٢٠٣٧٧٠عمج٢۵



١۴٠١/٠۴/٠٧ هبنش هس : ناحتما خيرات٧ : ناحتما زور

يراكش ديرفدشرا يسانشراك)٩٧( يعارز ناھایگ دیلوت يژولويزیف٠١_١١١١۶٠۴

ينایناز يلكوت نیشفايرتكد)٩٧( يھایگ دشر هدننك میظنت داوم١١_١١١١۶۴۴

توتف اضريرتكد)٩۶( اھمتسیس يژولویب١١_١١١١٩٣٧

ابص لالجدشرا يسانشراك)٩۶(هریغتمدنچ يرامآ هيزجت٠١_١١١١٩۴١

بسن يردنكسا اشاپدارميسانشراك)٩۶(يرظن_ يدربراك داژن حالصا٠٢_١١١٢٢٧٣

شكتمحز دواديسانشراك)٩۶(يرظن_زب شرورپ٠٢_١١١٢٢٨۵

يموصعم اضريسانشراك)٩۶( يا هعرزم تاناویح رد شنت و يسانشراتفر٠٢_١١١٢٢٩۴

يقاثیم داھرفيسانشراك)٩۶(يرظن يمومع يرایبآ٠٣_١١١٣٢۶٠

سمش يلعدشرا يسانشراك)٩۶( يصصخت يسیلگنا نابز٠٣_١١١٣٧۶٢

يریخ هللازيزعيسانشراك)٩۶( يمومع يمیشویب٠۴_١١١۴١٧٨

مانوكن همطافيسانشراك٩۶ كیناگرا تالوصحم دیلوت ينابم٠۴_١١١۴٢۴٠

لع ناجيراي يوضر گنھرفدشرا يسانشراك)٩۶(هدش يھاوگ لاھن دیلوت و ناتسلاھن٠۴_١١١۴٢۶٩

يوضترم نيدلا مجن دیسدشرا يسانشراك)٩۶( يھایگ دشر هدننك میظنت داوم٠۴_١١١۴۶٧۶

يدشرا هلا تمعنيسانشراك)٩۶( )يرظن( يلآ يمیش١۶_١١١۶٢٨٠

ابص لالجدشرا يسانشراك)٩۵( ح.ت هتفرشیپ يرامآ ياھشور١۶_١١١۶٨٣٣

ولقاجوا نسحيسانشراك)يرظن(ج.آ.راشف تحت يرایبآ ياھ هناماس يحارط٠٩_١١١٩٠٩۶

يخرفھق يباھش ناميايسانشراك)٩۶(يرظن -يئاذغ عيانص يسدنھم رد دحاو تایلمع٢٠_١١٢٠٢٧٣

ينامرھق ارھزيسانشراك)٩۶(يا هناخلگ تادیلوت٠١_١١١١٢۴٢

يرھپس همیحردشرا يسانشراك)٩۶( تیعمج كیتنژ٠٢_١١١٢٣۶١

ریھش نیسحدمحمدشرا يسانشراك)٩۶(يسانش ينميا ينابم٠٢_١١١٢٣۶٩

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١٢ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠١٠٨٢١٠٠١١٧
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴٣١۴٠١١۶
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴١٣۴٠١١۴
)ديدج نامتخاس(

١٣٢ سالك۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢٢٠٢٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ۵٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٧٧۴٣٧٠١٠١

يزرواشك ۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠١٠٩١١٠٠١٠٢

يزرواشك ٧٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢۶١٩١۴۵١٩٠٢٠١

يزرواشك ٨٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٧٢٧٩١٨٢٧٠٢٠٣

١٣١ سالك٩٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣١٢٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

lms هناماس١٠٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٩٢٩١١١٨٢٩٠

يزرواشك ١١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢٢٢٨١۴٢٢٠٢٠۵

 يزرواشك ١٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۶۶٣٣۶٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ١٣٣١٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠٩۴۵٩٠١٢٠
)ديدج نامتخاس(

lms هناماس١۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۵۴۴١۶٢٨۴۴٠

 يزرواشك ١۵٣١٠٨:٣٠١٠:٣٠٧٧۵٢٧٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ١۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٣٢٢٨١۴٢٢٠٢٠۶

يزرواشك ١٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠١٩٢١٧١٩٠١٠٧

يزرواشك ١٨٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٧٢٧٩١٨٢٧٠١٠٧

يزرواشك ١٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۴۴۴٠۴٠١٠١

يزرواشك ٢٠٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۵۴٣١۴٠١٠٢



١۴٠١/٠۴/٠٧ هبنش هس : ناحتما خيرات٧ : ناحتما زور

افص الیليرتكد)٩۶( جيورت تيريدم رد نيون ثحابم١٣_١١١٣۶٩٢

يبوقعي رفعجدشرا يسانشراك)٩۶( يجيورت ياھ شور و تاطابترا٠٣_١١١٣٧۴٩

ييالعا ارتیمدشرا يسانشراك)٩۶( يا هناخلگ طيارش رد ناھایگ يژولويزیف٠۴_١١١۴۶٧٢

يناخ يناث نسحميرتكد)٩۶( سكیموئتورپ و سكیموئژ٠۴_١١١۴٨۶۶

يردنكسا يلعيسانشراك)٩۶( يتامدقم يھایگ يسانشدوتامن١۵_١١١۵٢۴۶

يریعم فارص اضردیمحدشرا يسانشراك)٩۶( تافآ يقیفلت تيريدم١۵_١١١۵٧٩٨

يرادملع اسيرپيسانشراككاخ مولع-كاخ شيادیپ١۶_١١١۶١۶١

يراس يربكا اباب دمحميرتكد)٩۵( هتفرشیپ هایگ هيذغت١۶_١١١۶٨۶٩

 تاعالطا ياھ هناماس و رود زا شجنس ينابم٠٩_١١١٩١٢۴
)يرظن( ج.آ.ييایفارغج

ولقاجوا نسحيسانشراك

توتف اضريرتكد)٩۶( تیعمج كیتنژ١١_١١١١٩٢١

يبسامھط نیسحمالغدشرا يسانشراك)٩٧( يعونصم حیقلت و هكلم شرورپ٠٢_١١١٢۶٠١

يناخ يناث نسحميسانشراك٩۶ يھایگ تفاب تشك و يژولونكتویب ينابم٠۴_١١١۴٢٣٧

يعیبر يلويرتكد)٩۶( هویم ناتخرد يژولويزیف رد نيون ثحابم٠۴_١١١۴٨۵٠

يتمھ هیقريسانشراك)٩۶( يعارز ناھایگ مھم ياھ يرامیب١۵_١١١۵٢٢۵

يراس يربكا اباب دمحميسانشراك)يرظن(كاخ مولع-هایگ هيذغت١۶_١١١۶١۶٣

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١٣ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

١٣١ سالك٢١٢١١١:٠٠١٣:٠٠٣٣٠٣٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

١٣٢ سالك٢٢٢١١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

 يزرواشك ٢٣٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۴۴٣١۴٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٢۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٢۵١٠١١:٠٠١٣:٠٠١٧١٧۶١١١٧٠١٠۵

يزرواشك ٢۶٣١١١:٠٠١٣:٠٠۴۴٣١۴٠٢٠١

يزرواشك ٢٧٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١۴١۴۴١٠١۴٠١٠٣

يزرواشك ٢٨٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠١٠۴

يزرواشك ٢٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١۶١۶۵١١١۶٠١٠۶

 يزرواشك ٠٠٣٣٠٣٣٠١١۴:٠٠١۶:٣٠٢٠١۴
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٠٠۶۶۶٠۶٠١٠١:٠٠١۶:٣١٢١١۴

يزرواشك ٠٠١٨١۶٧٩١٧٠١٠٢:٠٠١۶:٣٢٢٠١۴

 يزرواشك ٠٠٣٣١٢٣٠١١۵:٠٠١۶:٣٣٢٠١۴
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٠٠١١١١۶۵١١٠١٠٣:٠٠١۶:٣۴٢٠١۴

يزرواشك ٠٠١٠١٠١٩١٠٠١٠۴:٠٠١۶:٣۵٢٠١۴

٧۴٧۴٠٨٣٩۴١۶٩٢٢۵٣٩۵٠عمج٣۶
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يزيزع اضريسانشراك)٩۶( )يرظن( يزرواشك رد يسانش میلقا و اوھ٠١_١١١١٢٠۶

نیچلگ دمحايسانشراك)٩۶( يھایگ هيذغت ينابم٠١_١١١١٢١۴

درف ينسحم ناسحايسانشراك)٩۶( يھایگ يژولونكتویب ينابم٠١_١١١١٢١٨

فسويروپ دیجمدشرا يسانشراك)٩٧( يزرواشك ياھ ماظن موب يرادياپ٠١_١١١١۶١٧

يراكش ديرفيرتكد)٩٧( يھایگ دیلوت و میلقا رییغت١١_١١١١۶٣۵

يبیلدنع كبابيسانشراك)٩۶( يرظن_يمومع تعارز٠٢_١١١٢٢۵٣

بسن يردنكسا اشاپدارميسانشراك)٩۶(يرظن_داژن حالصا لوصا٠٢_١١١٢٢٧١

ریھش نیسحدمحميسانشراك)٩۶( يسانش ينميا ينابم٠٢_١١١٢٣۵٠

يئاضر هلا حوريسانشراك)٩۶(يرظن_ رتویپماك دربراك٠٣_١١١٣٢۵۴

راسداب دمحميرتكد)٩۶( يزرواشك هعسوت رد هتفرشیپ قیقحت ياھ شور١٣_١١١٣۶۶۵

ينامیلس يلعيسانشراك)٩۶( هلدتعم ياھ هویم٠۴_١١١۴١٩٧

يزيزع اضريسانشراك)٩۶(يرظن_يسانش میلقا و اوھ٠۴_١١١۴٢۵٠

رگزرب رھاطيرتكد)٩۶( ينابغاب تالوصحم كیناگرا دیلوت٠۴_١١١۴٨۵۴

يناوغرا دوعسميسانشراك)٩۶( )يرظن( يھایگ كیتامتسیس و يژولوفروم١۵_١١١۵١٩٢

يرايرھش همطافيسانشراك)٩۶( يزبس و زیلاج ،يتنيز ناھایگ ياھ يرامیب١۵_١١١۵٢٣٣

روالد ریما دمحميسانشراك)٩۶( يزومآ تراھم١۶_١١١۶٣٣٧

يرادملع اسيرپيرتكد)٩۵(كاخ يژولوفروموئژ١۶_١١١۶٨۴٢

تخب كین رفعجيسانشراك)يرظن(ج.آ-يسدنھم يژولوردیھ٠٩_١١١٩١٠١

ول جنگ يلعيسانشراك)٩۶(يرظن -رتویپماك دربراك٢٠_١١٢٠٢٣٨

يرظن قح نیمیسيسانشراك)٩۶(يرظن -٢يياذغ داوم يژولویبوركیم٢٠_١١٢٠٢۵٢

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١۴ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢۵٢۵٧١٨٢۵٠١٠٧

يزرواشك ٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٨١٨۶١٢١٨٠١٠٣

يزرواشك ٣٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١١١٠١٩١٠٠١٠۴

 يزرواشك ۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۵۵۴١۵٠١١۴
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ۵٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٧٧۵٢٧٠١١۶
)ديدج نامتخاس(

lms هناماس۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۵۴۵٣٣۵١٨۵٣٠

يزرواشك ٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۴١۴٨۶١۴٠٢٠٢

يزرواشك ٨٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٩١٨١۴۴١٨٠١٠٢

lms هناماس٩١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢۴٢٣٨١۵٢٣٠

١٣١ سالك١٠٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴١٣۴٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ١١٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠٢٠۵١۵٢٠٠٢٠۶

يزرواشك ١٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۴١٣۴٩١٣٠٢٠۵

 يزرواشك ١٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢١١٢٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

lms هناماس١۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٨١٨٨١٠١٨٠

يزرواشك ١۵١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٣١٢۵٧١٢٠٢٠۴

يزرواشك ١۶۴۴٠٨:٣٠١٠:٣٠١۴١۴٢١٢١۴٠١٠۵

يزرواشك ١٧٣١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣٢١٣٠١٠۶

يزرواشك ١٨٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٨٢٨٨٢٠٢٨٠٢٠٣

lms هناماس١٩٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٩١٩۶١٣١٩٠

يزرواشك ٢٠١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٧١٧۵١٢١٧٠٢٠١
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ركم يب انادناميسانشراك)٩۶(يرظن -يزاسورسنك٢٠_١١٢٠٢۶٧

ولناما دیمحدشرا يسانشراك)٩۶(ناگدننكراوخشن هيذغت٠٢_١١١٢٣٨٢

افص الیلدشرا يسانشراك)٩۶( تسيز طیحم و رادياپ يزرواشك رد يبرجت يریگداي٠٣_١١١٣٢٣٩

يرايرھش همطافيسانشراك)٩۶(يرظن يھایگ ياھيرامیب١٣_١١١٣٢۶۶

يئاضر هلا حوريسانشراك)٩۶(يرظن يسرد و يشزومآ يزير همانرب ينابم٠٣_١١١٣٢٨۵

يدرجم اضرمالغيرتكد)٩۶( رادياپ يزرواشك جيورت داصتقا١٣_١١١٣۶٨٩

يعیبر يلودشرا يسانشراك)٩۶( يلیمكت تشادرب زا سپ يژولويزیف٠۴_١١١۴۶۵٣

يناخ يناث نسحمدشرا يسانشراك)٩۶( يئوراد ناھایگ حالصا٠۴_١١١۴۶۶٨

ينامیلس يلعيرتكد)٩۶( يھایگ يكیتنژ عبانم تظافح و يبايزرا٠۴_١١١۴٨۶٧

يداھرف ايوريسانشراك)٩۶( يھایگ يسانش هنك١۵_١١١۵٢۴۴

يردنكسا يلعيرتكد)٩۶(اھدوتامن يلوكلوم ينژولیف و كیتامتسیس١۵_١١١۵٢٩٨

لضاف يدحوم يضترمدشرا يسانشراك)٩۶( تارشح يژولويزیف١۵_١١١۵٧٧۵

رف يناما هراتسيسانشراك)يرظن(كاخ مولع-كاخ يژولویبوركیم١۶_١١١۶٢۵١

نیچلگ دمحايرتكد)٩۵( كاخ يگدولآ و يمیش رد هتفرشیپ ثحابم١۶_١١١۶٨۶۶

يسودق ماسحيسانشراك)يرظن(ج.آ.يسانش میلقا و اوھ٠٩_١١١٩١۶٨

تخب كین رفعجدشرا يسانشراك)٩۶( يلیمكت هایگ و كاخ و بآ هطبار٠٩_١١١٩٧٧٣

ول جنگ يلعدشرا يسانشراك)٩٨( يياذغ داوم يدنب هتسب رد نيون ياھ يروانف٢٠_١١٢٠٧٨١

يناجنز يكلم مارھبيرتكديتسيز ياھ شنت هب تمواقم يارب ناھایگ يداژن هب١١_١١١١٨٩۵

بسن يردنكسا اشاپدارميرتكد)٩۶( ماد حالصا ياھ يژتارتسا٠٢_١١١٢٨٢٩

يرھاط اضردیمحيرتكد)٩۶( رویط شراوگ هاگتسد يژولویبوركیم٠٢_١١١٢٨۵٩

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١۵ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ٢١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٣٢١٣١٨٢٢٠١٠١

يزرواشك ٢٢٣٠١١:٠٠١٣:٠٠۶۶۵١۶٠٢٠١

١٣٢ سالك٢٣١٠١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ٢۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١۴١۴٢١٢١۴٠١٠٢

يزرواشك ٢۵١٠١١:٠٠١٣:٠٠١٣١٣۵٨١٣٠١٠٣

١٣١ سالك٢۶٢١١١:٠٠١٣:٠٠٣٣٠٣٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

 يزرواشك ٢٧٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٢٩۵۴٩٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٢٨٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠١٢٠
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٢٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٣٠١٠١١:٠٠١٣:٠٠١٧١٧۶١١١٧٠١٠۶

يزرواشك ٣١٣٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠٢٠٣

يزرواشك ٣٢٣١١١:٠٠١٣:٠٠٢٢٢٠٢٠٢٠۴

يزرواشك ٣٣٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٩١٩۶١٣١٩٠١٠٧

يزرواشك ٣۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠١٠۴

lms هناماس٣۵٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٧١٧۶١١١٧٠

يزرواشك ٣۶٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۵۵٣٢۵٠١٠۵

يزرواشك ٠٠۵۵١۴۵٠٢٠۵:٣٧٢٠١١:٠٠١۴

 يزرواشك ٠٠٣٣٠٣٣٠١١۴:٠٠١۶:٣٨٢٠١۴
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٠٠۴۴٣١۴٠٢٠١:٠٠١۶:٣٩٢٠١۴

يزرواشك ٠٠١١١٠١٠١٠٢:٠٠١۶:۴٠٢٠١۴
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درف ينسحم ناسحايسانشراك)٩۶( يرظن_ كیتنژ٠۴_١١١۴١٧٩

دنویلوك دواددشرا يسانشراك)٩۶( مسیناگراوركیم -هایگ شنكمھرب١۵_١١١۵٧٨۶

يركسع قداصدمحميرتكدكاخ تظافح اي و كيزیف رد هتفرشیپ ثحابم١۶_١١١۶١٠۴

ينسح ربكادشرا يسانشراك)٩۵( يا هناخلگ و كینوپوردیھ تشك١۶_١١١۶۶٠٢

يسودق ماسحيسانشراكج.آ-تالایس كیناكم٠٩_١١١٩٠۶٩

يلدریش میظعدشرا يسانشراك)٩۶(يلیمكت هناخدور يسدنھم٠٩_١١١٩٧۶٧

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١۶ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

lms هناماس٠٠٢۶١٨٧١١١٨٠:٠٠١۶:۴١٢٠١۴

يزرواشك ٠٠٨٨٢۶٨٠١٠٣:٠٠١۶:۴٢٣٠١۴

يزرواشك ٠٠٣٣١٢٣٠١٠۴:٠٠١۶:۴٣٢٠١۴

يزرواشك ٠٠٢٢٢٠٢٠١٠۵:٠٠١۶:۴۴٢١١۴

يزرواشك ٠٠١١٩٢٧٩٠١٠۶:٠٠١۶:۴۵٣٠١۴

يزرواشك ٠٠٢٢٠٢٢٠١٠١:٠٠١۶:۴۶٣١١۴

٩٧١٠۵٣٨۵١٧٢٠٢٣١۵۵١٨٠عمج۴٧



١۴٠١/٠۴/١٢ هبنش كي : ناحتما خيرات١١ : ناحتما زور

توتف اضردشرا يسانشراك)٩۶( يمك كیتنژ٠١_١١١١٩١٢

شكتمحز دواديسانشراك)٩۶(يرظن _ رویط تاسیسات و نامتخاس٠٢_١١١٢٣١١

يبوقعي رفعجيرتكد)٩۶( يزرواشك ينيرفآراك١٣_١١١٣۶٧٠

افص الیلدشرا يسانشراك)٩۶( جيورت رد يبایشزرا و يشزومآ يجنسزاین٠٣_١١١٣٧۵۵

زاریش يباتھم نابرقيسانشراك)٩۶(يرظن_يمومع يرایبآ٠۴_١١١۴٢۴٢

يریخ هللازيزعيرتكد)٩۶( تیلوباتم يسدنھم٠۴_١١١۴٨۴٢

يسواك گنروايسانشراك)٩۶( اھ شك تفآ دربراك يروانف١۵_١١١۵٢٣٩

يسودق ماسحيسانشراكج.آ- ٢يبآ ياھ هزاس يحارط٠٩_١١١٩١٠٨

ينسح ربكايسانشراك)يرظن(ج.آ.يمومع يسانشكاخ٠٩_١١١٩١٧٨

ركم يب انادناميسانشراك)٩۶( ٢ يئاذغ داوم يمیش٢٠_١١٢٠٢۵۵

يدیشر هنیكسيسانشراك)٩۶( رادياپ يزرواشك٠١_١١١١٢١٩

توتف اضردشرا يسانشراك)٩۶( كیتامروفناویب٠١_١١١١٩۴٨

ولناما دیمحيسانشراك)٩۶(يرظن_ يسيون هریج لوصا٠٢_١١١٢٢۶۶

يداھرف ايوردشرا يسانشراك)٩٧( لسع روبنز يناشفا هدرگ٠٢_١١١٢۶٠٧

رم هچغاب يدنز رقابدمحمدشرا يسانشراك)٩۶( يصصخت نابز٠٢_١١١٢٨٢۴

يئاضر هلا حوردشرا يسانشراك)٩۶(هنانيرفآراك تصرف يبايزرا و يسانش تصرف٠٣_١١١٣٢٣٨

يریعم فارص اضردیمحيسانشراك)٩۶(يرظن تافآ عفد و يسانش هرشح٠٣_١١١٣٢۶۵

يریخ هللازيزعيسانشراك)٩۶(يرظن_ يئوراد ناھایگ يرادرب هرھب و دیلوت٠۴_١١١۴٢۵۶

يناوغرا دوعسمدشرا يسانشراك)٩۶( ينابغاب ناھایگ رد شنت يژولويزیف٠۴_١١١۴۶٧۵

يلدریش میظعيسانشراك)يرظن(كاخ مولع-يمومع يرایبآ١۶_١١١۶٢۵٣

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١٧ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

 يزرواشك ١٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢٢٠٢٠١١۶
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٢١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠١٠٧٣١٠٠١٠١

١٣٢ سالك٣٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴١٣۴٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

١٣٣ سالك۴٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣١٢٣٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ۵٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۶١۵۵١٠١۵٠١٠٣

 يزرواشك ۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٢١١٢٠١٢٠
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٧١١٠٨:٣٠١٠:٣٠١۵١۵۶٩١۵٠١٠۴

يزرواشك ٨٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٢١٢۵٧١٢٠١٠۵

lms هناماس٩٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢۵٢۴١٠١۴٢۴٠

يزرواشك ١٠٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٧١٧۵١٢١٧٠١٠٧

يزرواشك ١١٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۴٢٢۶١۶٢٣٠٢٠١

 يزرواشك ١٢٢١١١:٠٠١٣:٠٠٣٣٢١٣٠١١۴
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ١٣٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٣١٣١٠٣١٣٠٢٠٢

يزرواشك ١۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۶۶۶٠۶٠٢٠٣

يزرواشك ١۵٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢١٢٠١٨٢٢٠٠١٠١

 يزرواشك ١۶٢١١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ١٧٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٠٢٠٩١١٢٠٠١٠٣

يزرواشك ١٨٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٧١٧۶١١١٧٠١٠۴

 يزرواشك ١٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٠١٠۶۴١٠٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٢٠٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢٢١۶١۵٢١٠١٠٢



١۴٠١/٠۴/١٢ هبنش كي : ناحتما خيرات١١ : ناحتما زور

يظعاو اضریلعدشرا يسانشراك)٩۵( هتفرشیپ هایگ و كاخ بآ هطبار١۶_١١١۶٨٢٢

رف يناما هراتسدشرا يسانشراك)٩۵( يتسيز ياھدوك هیھت يروانف١۶_١١١۶٨٣٩

يخرفھق يباھش ناميادشرا يسانشراك)٩٨(يياذغ عيانص رد يروانفونان دربراك٢٠_١١٢٠٧٨٩

سمش يلعيرتكد)٩۶( يشزومآ و يسرد ياھ همانرب رد يبایشزرا و شجنس١٣_١١١٣٨٠١

يداھرف ايوريسانشراك)٩۶( هویم ناتخرد مھم تافآ١۵_١١١۵٢٢٧

رف يناما هراتسيسانشراك)يرظن( كاخ يژولویب١۶_١١١۶١۶٠

يلدریش میظعيسانشراك)يرظن(ج.آ.يرایبآ ياھشور و ينابم٠٩_١١١٩١٨٠

يسودق ماسحدشرا يسانشراك)٩۶( يلیمكت زابور يراجم كیلوردیھ٠٩_١١١٩٧۵۴

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١٨ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ٢١٣١١١:٠٠١٣:٠٠١١٠١١٠١٠۶

يزرواشك ٢٢٣١١١:٠٠١٣:٠٠١١١٠١٠١٠٧

يزرواشك ٢٣٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٨٨٢۶٨٠٢٠۵

١٣٢ سالك٠٠٣٣٠٣٣٠:٠٠١۶:٢۴٢١١۴
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ٠٠١١١١٧۴١١٠١٠۵:٠٠١۶:٢۵٢٠١۴

يزرواشك ٠٠١۴١۴١١٣١۴٠١٠۶:٠٠١۶:٢۶٢٠١۴

lms هناماس٠٠١٠١٠٣٧١٠٠:٠٠١۶:٢٧٢٠١۴

يزرواشك ٠٠٢٢٠٢٢٠١٠٧:٠٠١۶:٢٨٢٠١۴

۵٨٨٢٩۵٢٨٩١٢٧١۶٢٢٩٠٠عمج٢٩



١۴٠١/٠۴/١٣ هبنش ود : ناحتما خيرات١٢ : ناحتما زور

يرادملع اسيرپيسانشراك)٩۶( )يرظن( يھایگ دیلوت رد كاخ تيريدم و تخانش٠١_١١١١١٩۶

يبیلدنع كبابدشرا يسانشراك)٩٧(رذب يژولونكت٠١_١١١١۶٠٧

يراكش ديرفيرتكد)٩٧( شنت طيارش رد ناھایگ يژولويزیف١١_١١١١۶٣٨

شكتمحز دواديسانشراك)٩۶(رادياپ يزرواشك٠٢_١١١٢٢۵٨

يرھاط اضردیمحيسانشراك)٩۶(يرظن_ رویط يسيون هریج٠٢_١١١٢٣٠٩

سمش يلعيسانشراكيرظن_تالامتحاورامآ٠٣_١١١٣٠١٠

يریعم فارص اضردیمحيسانشراك)٩۶( ١ يسانش هرشح١۵_١١١۵٢١۶

يملق نيرز الیھسيسانشراك)٩۶( هيذغت٢٠_١١٢٠٢٧٧

يفسوي اضریلعدشرا يسانشراك)٩٧(زرھ ياھ فلع يژولويزیفوكا٠١_١١١١۶٢۵

فسويروپ دیجميرتكد)٩٧( يعارز ياھ ماظن موب رادياپ تيريدم١١_١١١١۶۴۶

رم هچغاب يدنز رقابدمحميسانشراك)٩۶(يرظن _ بسا شرورپ٠٢_١١١٢٣۴١

يمتسر مانھبدشرا يسانشراك)٩۶(١ هتفرشیپ لثم دیلوت يژولويزیف٠٢_١١١٢٣٧٣

يتوملا ييازریم اضردیمحدشرا يسانشراك)٩۶(ماد كاروخ يروآرف و دیلوت ياھ شور٠٢_١١١٢٣٨١

ولدیحوت يلعداشيسانشراك)٩۶(يرظن نالاسگرزب شزومآ لوصا٠٣_١١١٣٢٩۴

تخب كین رفعجيسانشراك)يرظن(ج.آ.يشكھز ياھ هناماس يحارط٠٩_١١١٩٠٩٧

يرظن قح نیمیسدشرا يسانشراكتشوگ عيانص رد هتفرشیپ ياھيروانف٢٠_١١٢٠٧۴٣

يرفعج نیسحيرتكديرامآ كیمونژ١١_١١١١٩٠١

دنویلوك دواديرتكد)٩۶( كیتامروفناویب١۵_١١١۵٨٠٣

زاریش يباتھم نابرقيسانشراكج.آ- هناخدور يسدنھم٠٩_١١١٩١١٢

تخب كین رفعجدشرا يسانشراك)٩۶( قیقحت شور و رانیمس٠٩_١١١٩٧۵۶

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ١٩ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

lms هناماس١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٧٢٧۶٢١٢٧٠

يزرواشك ٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۶۶۴٢۶٠١١٧
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۵۵۴١۵٠١١٨
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ۴٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٣٢٢١٢١٠٢٢٠٢٠١

يزرواشك ۵١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۴١۴١٠۴١۴٠٢٠٢

lms هناماس۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠١٧۶١١١٧٠

lms هناماس٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٧١٧٧١٠١٧٠

يزرواشك ٨٣٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۵١۵٠١۵١۵٠٢٠۵

 يزرواشك ٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۵۵۴١۵٠١١۶
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ١٠٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ١١١٠١١:٠٠١٣:٠٠١٢١٢١٠٢١٢٠٢٠١

يزرواشك ١٢٣٠١١:٠٠١٣:٠٠۴۴۴٠۴٠٢٠٢

يزرواشك ١٣٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۶۶۵١۶٠٢٠٣

يزرواشك ١۴١٠١١:٠٠١٣:٠٠١٣١٣۴٩١٣٠٢٠۴

يزرواشك ١۵٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۴٢٣١١١٢٢٣٠٢٠۵

يزرواشك ١۶٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۵۵١۴۵٠٢٠۶

يزرواشك ٠٠٩٩١٨٩٠١١٧:٠٠١۶:١٧٢٠١۴
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٠٠٧٧٢۵٧٠١٠۴:٠٠١۶:١٨٣١١۴

يزرواشك ٠٠١۴١۴٣١١١۴٠١٠۵:٠٠١۶:١٩٢٠١۴

يزرواشك ٠٠۴۴٢٢۴٠١٠۶:٠٠١۶:٢٠٢٠١۴



١۴٠١/٠۴/١٣ هبنش ود : ناحتما خيرات١٢ : ناحتما زور

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٢٠ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

۴٠١٢٣٢٢٢٧٩٧١٣٠٢٢٧٠عمج٢١



١۴٠١/٠۴/١۴ هبنش هس : ناحتما خيرات١٣ : ناحتما زور

يحصفا نارماكيسانشراكيرظن)٩۶(نویسازیناكم و هعرزم تيريدم٠١_١١١١٢۶٢

يناجنز يكلم مارھبدشرا يسانشراكيژولونكتویب رد نيون ثحابم٠١_١١١١٢٧٩

درف ينسحم ناسحايرتكد)٩۶( هتفرشیپ يلوكلوم كیتنژ١١_١١١١٩٢۶

يرھاط اضردیمحيسانشراك)٩۶(رویط_يرظن_ ردام و دادجا غرم شرورپ٠٢_١١١٢٣٠۵

ولدیحوت يلعداشيسانشراك)٩۶(يرظن رادياپ يزرواشك ياھتیلاعف هعسوت و جيورت٠٣_١١١٣٣٠۵

يداھرف ايوريسانشراك)٩۶(يرظن_ ينابغاب ناھایگ مھم تافآ٠۴_١١١۴٢۴۴

يناخ يناث نسحميسانشراك)٩۶(يرظن_ ناھایگ دايدزا ياھشور و لوصا٠۴_١١١۴٢۵٢

مانوكن همطافدشرا يسانشراك)٩۶(هناخلگ رد ملاس و كیناگرا تالوصحم دیلوت لوصا٠۴_١١١۴٢٨١

رگزرب رھاطدشرا يسانشراك)٩۶( اھ يزبس يژولويزیف٠۴_١١١۴۶۵٩

يوضترم نيدلا مجن دیسدشرا يسانشراك)٩۶( يتنيز ناھایگ حالصا٠۴_١١١۴۶۶۴

يداھرف ايوريسانشراك)٩۶( يرظن _ ناشفا هدرگ تارشح١۵_١١١۵٢۵٨

ركم يب انادناميسانشراك)٩۶( تشادرب زا سپ يژولونكت٢٠_١١٢٠٢۴٨

يراكش ديرفيسانشراك)٩۶(يا هقطنم يعارز تالوصحمدیلوت٠١_١١١١٢۴٩

فسويروپ دیجمدشرا يسانشراك)٩٧( يزرواشك ياھ متسیس يژولوكا٠١_١١١١۶١٨

ولناما دیمحدشرا يسانشراك)٩۶ماد_(كاروخ يذغم دض لماوع و اھ يندوزفا٠٢_١١١٢٣۵٨

يمرحم يبتجمدشرا يسانشراك)٩٧( لسع روبنز تافآ و اھ يرامیب٠٢_١١١٢۶٠۵

افص الیلدشرا يسانشراك)٩۶( هتفرشیپ رادياپ يزرواشك شزومآ٠٣_١١١٣٧۴۵

يحصفا نارماكيسانشراك)٩۶(يرظن_ يمومع يزرواشك ياھ نیشام٠۴_١١١۴٢۴٩

يعیبر يلودشرا يسانشراك)٩۶( هویم ناتخرد يژولويزیف٠۴_١١١۴۶۵۵

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٢١ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

يزرواشك ١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٧١٧٣١۴١٧٠١٠١

يزرواشك ٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۵۵٣٢۵٠١١٧
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٣٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴١٣۴٠١١٨
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ۴١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠٢٠١۵۵٢٠٠١٠٢

يزرواشك ۵١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٣١٣٢١١١٣٠١٠٣

يزرواشك ۶٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠١٩٨١١٢٠٠١٠۴

lms هناماس٧٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٣٢١۶١۵٢٢٠

 يزرواشك ٨٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴٣١۴٠١١۵
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٩٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۴٣٢١٣٠١١۶
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ١٠٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠۴۴٢٢۴٠١٢٠
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ١١١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١۴١۴۶٨١۴٠١٠۵

يزرواشك ١٢٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠١٨١٧۵١٢١٧٠١٠۶

يزرواشك ١٣٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٣۶٣۵٨٢٧٣۶٠١٠٧

 يزرواشك ١۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۴۴٣١۴٠١١۶
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ١۵٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۶۶۵١۶٠٢٠٣

يزرواشك ١۶٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۶۶۶٠۶٠٢٠۴

١٣٢ سالك١٧٢١١١:٠٠١٣:٠٠۶۶٢۴۶٠
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ١٨٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٨١۵۵١٠١۵٠٢٠۵

 يزرواشك ١٩٢٠١١:٠٠١٣:٠٠۶۶٣٣۶٠١١۵
)ديدج نامتخاس(



١۴٠١/٠۴/١۴ هبنش هس : ناحتما خيرات١٣ : ناحتما زور

يریخ هللازيزعدشرا يسانشراك)٩۶( ناريا يموب يئوراد ناھایگ يفرعم و يئاسانش٠۴_١١١۴۶۶٩

لع ناجيراي يوضر گنھرفيرتكد)٩۶( تشادرب زا سپ يكيژولويزیف ياھیناماسبان٠۴_١١١۴٨۵٧

يحصفا نارماكيسانشراك)٩۶( )يرظن( يمومع يزرواشك ياھ نیشام١۵_١١١۵٢١۴

يتلود يلعفطليسانشراك)٩۶( يعارز ناھایگ مھم تافآ١۵_١١١۵٢٢٣

يسواك گنروايسانشراك)٩۶( يسانش مس٠٣_١١١۵٢٣٧

يتلود يلعفطلدشرا يسانشراك)٩۶( تارشح يدنب هدر١۵_١١١۵٧٧۶

مانوكن همطافيسانشراك)٩۶(يرظن_ يمومع ينابغاب١۶_١١١۶٢٧٧

 و كاخ يزیخلصاح تيريدم رد قیقحت لياسو و اھ شور١۶_١١١۶٧٩٨
)٩۵( هایگ هيذغت

نیچلگ دمحايرتكد

يركسع قداصدمحمدشرا يسانشراك)٩۵( هتفرشیپ كاخ كيزیف١۶_١١١۶٨١۶

زاریش يباتھم نابرقيسانشراك)يرظن(ج.آ.كاخ و بآ تظافح٠٩_١١١٩١۴۴

يدنز نسحمدشرا يسانشراك)٩٨( يئاذغ عيانص رد يتابساحم ياھرازفا مرن دربراك٢٠_١١٢٠٧٧٧

لن داژن يكرھ رھاطدمحميرتكد)٩۶( رویط و ماد حالصا رد نيون ثحابم٠٢_١١١٢٨٣٨

فسويروپ دیجميسانشراك)٩۴(يژولوكا٠٣_١١١٣١٨٢

ولدیحوت يلعداشيرتكد)٩۶( رادياپ يزرواشك و تسيز طیحم تيريدم ماظن١٣_١١١٣٨١٠

ييالعا ارتیميسانشراك)٩۶(يرظن_يتنيز ياھ هچتخرد و ناتخرد٠۴_١١١۴٢٣١

يوضترم نيدلا مجن دیسيرتكد)٩۶( يتنيز ناھایگ يژولونكتویب و حالصا رد نيون ثحابم٠۴_١١١۴٨٧٠

يسواك گنروايسانشراك)٩۶(يصصخت نابز١۵_١١١۵٢٩١

يردنكسا يلعدشرا يسانشراك)٩۶( يھایگ ياھ يرامیب تيريدم١۵_١١١۵٧٨٢

روالد ریما دمحميسانشراك)يرظن(كاخ مولع-اھكاخ يدنب هدر١۶_١١١۶١۶٢

رف يناما هراتسدشرا يسانشراك)٩۵( هایگ و كاخ يتسيز طباور١۶_١١١۶٨٣٢

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٢٢ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

 يزرواشك ٢٠٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠١٢٠
)ديدج نامتخاس(

 يزرواشك ٢١٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠١١٩
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٢٢٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٠١٠۴۶١٠٠١٠١

يزرواشك ٢٣٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٧١٧٧١٠١٧٠١٠٢

يزرواشك ٢۴٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٠١٠٣٧١٠٠١٠٣

يزرواشك ٢۵٣١١١:٠٠١٣:٠٠٢٢٢٠٢٠١٠٢

يزرواشك ٢۶٢٠١١:٠٠١٣:٠٠١٣١٣٣١٠١٣٠١٠۵

يزرواشك ٢٧٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠١٠۶

يزرواشك ٢٨٣١١١:٠٠١٣:٠٠٢٢١١٢٠٢٠۶

يزرواشك ٢٩١٠١١:٠٠١٣:٠٠٢۶٢۶١٣١٣٢۶٠٢٠١

يزرواشك ٣٠٢١١١:٠٠١٣:٠٠٨٨٢۶٨٠٢٠٢

يزرواشك ٠٠۴۴٣١۴٠٢٠٣:٠٠١۶:٣١٢٠١۴

lms هناماس٠٠۵٣۵٢٢١٣١۵٢٠:٠٠١۶:٣٢٣٠١۴

١٣٣ سالك٠٠٣٣٠٣٣٠:٠٠١۶:٣٣٢١١۴
 ديدج نامتخاس(
)جيورت

يزرواشك ٠٠١٧١٧٩٨١٧٠١٠٧:٠٠١۶:٣۴٢٠١۴

 يزرواشك ٠٠٢٢٢٠٢٠١٢٠:٠٠١۶:٣۵٢٠١۴
)ديدج نامتخاس(

يزرواشك ٠٠١٣١٣٧۶١٣٠١٠۴:٠٠١۶:٣۶٢٠١۴

يزرواشك ٠٠۶۶٠۶۶٠١٠۵:٠٠١۶:٣٧٣٠١۴

يزرواشك ٠٠٩٩١٨٩٠١٠۶:٠٠١۶:٣٨١٠١۴

يزرواشك ٠٠٣٣٣٠٣٠١٠٣:٠٠١۶:٣٩٣١١۴



١۴٠١/٠۴/١۴ هبنش هس : ناحتما خيرات١٣ : ناحتما زور

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٢٣ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

٧٨٧۴٣۴۴٢۴١٧٢٢۵٢۴٢٧٠عمج۴٠



١۴٠١/٠۴/١۵ هبنش راھچ : ناحتما خيرات١۴ : ناحتما زور

شكتمحز دواديسانشراك)٩۶(ناريا يرورپماد اب ييانشآ٠٢_١١١٢٣۵٣

ول جنگ يلعدشرا يسانشراك)٩٨( يياذغ داوم يترارحریغ ياھدنيآرف٢٠_١١٢٠٧٩١

ناجنز هاگشناد

 لاس مود لاسمین رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
٠٠-٠١يلیصحت

٠٩:٠۶ - ١۴٠١/٠٣/٢٩ :نامز

٢۴ زا ٢۴ : هحفص٢٠۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاسدحاو

نزدرملكناياپعورشيلمعلك
 اب
لحم

 نودب
لحم

lms هناماس١٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٣١٣١٢٧۴٣١٠

يزرواشك ٠٠۵۵١۴۵٠٢٠٢:٠٠١۶:٢٢٠١۴

۴٠٣۶٣۶٢٨٨٣۶٠عمج٣


