
رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا١ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرتنويسازيناكم و يزرواشك ياهنيشام يسدنهم-٢٠ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا
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هتفھ زورزور
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٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست١يتامدقم يضاير١١_١١_٢٢۶٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يتامدقم يسانش تسيز١١_١٢_٣١۶٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يتامدقم كيزيف١١_١٣_۴٢٢۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يمومع يميش١١_١۴_۵٠٩٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١يتامدقم يميش١١_١۴_۶٢۴١

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٧٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٢يمومع تعارز١١_٢١_٨٠٠۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_٩٠۴٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٢يمومع يسانش كاخ١١_٢١_١٠٠۴٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٢يزرواشكرد نآدربراكو تالامتحاورامآ١١_٢١_١١٠۴٩

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣تسيزطيحم تخانش١١_٢١_١٢٠۵٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٣يمومع ينابغاب١١_٢١_١٣٠۶١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣يھايگ ياھ يراميبو تافآ١١_٢١_١۴٠۶۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_١۵٢۵۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١سدقم عافد اب ييانشآ١٢_١٢_١۶۴٠٠

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_١٧٢٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست١يتامدقم يسراف تايبداو نابز١٢_١٣_١٨٢١٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_١٩١۵٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢٠١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۵يصصخت نابز١٢_٢۵_٢١٠٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_٢٢٠٣٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست۶يشك هشقنو ينف مسر١۴_١١_٢٣٠٢۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٧يزرواشك تيريدم١۴_١١_٢۴١١۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست١۶ يزرواشك نويسازيناكم١۴_١١_٢۵١١۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست۶كيتاتسا١۴_١١_٢۶١١٧

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۶روتكارتدربراكو تخانش١۴_١١_٢٧١١٨

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٧روتكارت كيناكم١۴_١١_٢٨١٢٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١٧ حلاصم تمواقم١۴_١١_٢٩١٢٢

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٧كيمانيدومرت١۴_١١_٣٠١٢٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٧تشادربو تشاد ينابم١۴_١١_٣١١٢۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٢٨ حلاصم تمواقم١۴_١١_٣٢١٢٨

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٨تشاكو يزرو كاخ ينابم١۴_١١_٣٣١٢٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢٨ يزرواشك نويسازيناكم١۴_١١_٣۴١٣٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٩يقارتحا ياھروتوم١۴_١١_٣۵١٣١
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا٢ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرتنويسازيناكم و يزرواشك ياهنيشام يسدنهم-٢٠ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٩ءازجا يحارط١۴_١١_٣۶١٣٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٩يزرواشك ياهنيشامرد كيلورديھ ياهمتسيس١۴_١١_٣٧١٣٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٩يزرواشك ياهكاخ كيناكمو كيزيف١۴_١١_٣٨١٣۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩تالايس كيناكم١۴_١١_٣٩٢٣١
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا٣ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرت) يشخبدنچ( يزرواشك مولع يسدنهم-٢١ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست١يتامدقم يضاير١١_١١_٢٢۶٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يتامدقم يسانش تسيز١١_١٢_٣١۶٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يتامدقم كيزيف١١_١٣_۴٢٢۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يمومع يميش١١_١۴_۵٠٩٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يحيرشت و يتست۶يمومع يميشويب١١_١۴_۶٢٠۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١يتامدقم يميش١١_١۴_٧٢۴١

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٨٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٢يمومع تعارز١١_٢١_٩٠٠۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_١٠٠۴٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٢يمومع يسانش كاخ١١_٢١_١١٠۴٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٢يزرواشكرد نآدربراكو تالامتحاورامآ١١_٢١_١٢٠۴٩

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣تسيزطيحم تخانش١١_٢١_١٣٠۵٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٣يمومع ينابغاب١١_٢١_١۴٠۶١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣يھايگ ياھ يراميبو تافآ١١_٢١_١۵٠۶۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_١۶٢۵۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١سدقم عافد اب ييانشآ١٢_١٢_١٧۴٠٠

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_١٨٢٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست١يتامدقم يسراف تايبداو نابز١٢_١٣_١٩٢١٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢٠١۵٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢١١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۵يصصخت نابز١٢_٢۵_٢٢٠٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_٢٣٠٣٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست۵يمومع يژولوكا١۴_١١_٢۴٠۵٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۶رادياپ يزرواشك ينابم١۴_١١_٢۵٠۵٨

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٩يرابنا تافآ١۴_١١_٢۶٠٨٢

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست۶يعارز ناھايگ يژولويزيف١۴_١١_٢٧٠٨٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست۶تاتابن حالصا لوصا١۴_١١_٢٨٠٨۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۶هايگو كاخو بآ هطبار١۴_١١_٢٩٠٨۶

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست۶تالغ تعارز١۴_١١_٣٠٠٨٧

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٧اهنآ لرتنكوزرھ ياھ فلع١۴_١١_٣١٠٨٨

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٧ييوراد ناھايگ١۴_١١_٣٢٠٩٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٧يراك ميد١۴_١١_٣٣٠٩٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٧يسانش مس١۴_١١_٣۴٠٩۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٨اهنآ لرتنكو يھايگ مهم ياهيراميب١۴_١١_٣۵٠٩۶

w w w . P n u N e w s . c o m

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

http://www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.net


رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ
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٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٨يتعنصو يا هفولع ناھايگ تعارز١۴_١١_٣۶٠٩٨

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٨تشادربزادعب يژولويزيف١۴_١١_٣٧٠٩٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٨تاتابندايدزا١۴_١١_٣٨١٠٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٩رذب يھاوگو لرتنك١۴_١١_٣٩١٠٢

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩اهنآ لرتنكو يھايگ مهم تافآ١۴_١١_۴٠١٠٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٩يراك لگو يراك يزبس١۴_١١_۴١١٠۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٩يژولونكتويبو يھايگ تفاب تشك ينابم١۴_١١_۴٢١٠٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٩از يراميب ياهتويراكورپودتامن، سوريو، چراق١۴_١١_۴٣١٠٨

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست۵يھايگ يدنب هدر و حيرشت١۴_١١_۴۴٢٣٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٧زير ياھ هويم و هلدتعم قطانم ياھ هويم١۴_١١_۴۵٢٣٨

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٨يريسمرگ همين و يريسمرگ قطانم هويم١۴_١١_۴۶٢۴٠

w w w . P n u N e w s . c o m

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

http://www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.net


رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا۵ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

اھاتسور ينادابآو تيريدم يسدنهم-٢٢ : هتشر
) يشخبدنچ(

٣٨٨١ : لامعا مرت

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست١يتامدقم يضاير١١_١١_٢٢۶٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يتامدقم يسانش تسيز١١_١٢_٣١۶٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يتامدقم كيزيف١١_١٣_۴٢٢۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يمومع يميش١١_١۴_۵٠٩٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١يتامدقم يميش١١_١۴_۶٢۴١

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٧٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٢يمومع تعارز١١_٢١_٨٠٠۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست۵يياتسور يسانش هعماج١١_٢١_٩٠١٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١۶ نالكداصتقا١١_٢١_١٠٠٣۶

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_١١٠۴٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٢يمومع يسانش كاخ١١_٢١_١٢٠۴٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٢يزرواشكرد نآدربراكو تالامتحاورامآ١١_٢١_١٣٠۴٩

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣تسيزطيحم تخانش١١_٢١_١۴٠۵٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٣يمومع ينابغاب١١_٢١_١۵٠۶١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣يھايگ ياھ يراميبو تافآ١١_٢١_١۶٠۶۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_١٧٢۵۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_١٨٢٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست١يتامدقم يسراف تايبداو نابز١٢_١٣_١٩٢١٢

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٧يلام تيريدم١٢_١۴_٢٠٠٩٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢١١۵٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢٢١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٨رازاب تيريدمو يبايرازاب١٢_١٨_٢٣١٧۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٩هعسوت تيريدم١٢_١٨_٢۴١٧۶

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩اهينواعت تيريدم١٢_١٨_٢۵١٧٧

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١۶درخداصتقا١٢_٢١_٢۶٠٢۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۵يصصخت نابز١٢_٢۵_٢٧٠٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_٢٨٠٣٩

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩يمادو يعارز ياھدحاو تيريدم١۴_١١_٢٩٠٠٧

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٧يياتسور تاديلوت تيريدم١۴_١١_٣٠١٧۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٧يياتسور عيانص١۴_١١_٣١١٧۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٩يياتسور يزاسهب حرط١۴_١١_٣٢١٨٢
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا۶ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرت) يشخبدنچ( كاخو بآ يسدنهم-٢٣ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست١يتامدقم يضاير١١_١١_٢٢۶٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يتامدقم يسانش تسيز١١_١٢_٣١۶٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يتامدقم كيزيف١١_١٣_۴٢٢۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يمومع يميش١١_١۴_۵٠٩٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١يتامدقم يميش١١_١۴_۶٢۴١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يحيرشت و يتست۶يسانش نيمز١١_١۶_٧١٠٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٨٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٢يمومع تعارز١١_٢١_٩٠٠۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_١٠٠۴٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٢يمومع يسانش كاخ١١_٢١_١١٠۴٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٢يزرواشكرد نآدربراكو تالامتحاورامآ١١_٢١_١٢٠۴٩

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣تسيزطيحم تخانش١١_٢١_١٣٠۵٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٣يمومع ينابغاب١١_٢١_١۴٠۶١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣يھايگ ياھ يراميبو تافآ١١_٢١_١۵٠۶۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_١۶٢۵۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١سدقم عافد اب ييانشآ١٢_١٢_١٧۴٠٠

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_١٨٢٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست١يتامدقم يسراف تايبداو نابز١٢_١٣_١٩٢١٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢٠١۵٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢١١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۵يصصخت نابز١٢_٢۵_٢٢٠٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_٢٣٠٣٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست۵يشك هشقنو ينف مسر١۴_١١_٢۴٠٢۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست۶كاخ كيناكم١۴_١١_٢۵٠٢٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۶كاخ يزيخلصاحو يميش١۴_١١_٢۶٠٣١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩هايگو كاخو بآ هطبار١۴_١١_٢٧٠٣٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٧اهكاخ يدنب هدرو شياديپ١۴_١١_٢٨٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٧يژولورديھ١۴_١١_٢٩٠٣۶

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٧كيلورديھو تالايس كيناكم١۴_١١_٣٠٠٣٨

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٨يشكھز يسدنهم لوصا١۴_١١_٣١٠۴٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٨يضارا يبايزرا١۴_١١_٣٢٠۴٢

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٨يليمكت كاخو بآ تظافح١۴_١١_٣٣٠۴۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يحيرشت و يتست٩ينيمزريز ياهبآ١۴_١١_٣۴٠۴٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٩كاخ يژولويب١۴_١١_٣۵٠۴٩
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا٧ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرت) يشخبدنچ( كاخو بآ يسدنهم-٢٣ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٩يرايبآ ياهمتسيس يحارط١۴_١١_٣۶٠۵١
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا٨ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

 تسيز طيحم- يعيبط عبانم يسدنهم-٢۴ : هتشر
) يشخبدنچ(

٣٨٨١ : لامعا مرت

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست١يتامدقم يضاير١١_١١_٢٢۶٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يتامدقم يسانش تسيز١١_١٢_٣١۶٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يتامدقم كيزيف١١_١٣_۴٢٢۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يمومع يميش١١_١۴_۵٠٩٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١يتامدقم يميش١١_١۴_۶٢۴١

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٧٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٢يمومع تعارز١١_٢١_٨٠٠۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_٩٠۴٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٢يمومع يسانش كاخ١١_٢١_١٠٠۴٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٢يزرواشكرد نآدربراكو تالامتحاورامآ١١_٢١_١١٠۴٩

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣تسيزطيحم تخانش١١_٢١_١٢٠۵٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٣يمومع ينابغاب١١_٢١_١٣٠۶١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣يھايگ ياھ يراميبو تافآ١١_٢١_١۴٠۶۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_١۵٢۵۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١سدقم عافد اب ييانشآ١٢_١٢_١۶۴٠٠

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_١٧٢٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست١يتامدقم يسراف تايبداو نابز١٢_١٣_١٨٢١٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_١٩١۵٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢٠١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۵يصصخت نابز١٢_٢۵_٢١٠٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_٢٢٠٣٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست۵يمومع يژولوكا١۴_١١_٢٣٠۵٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست۶يسانش لگنج١۴_١١_٢۴١۴١

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست۶لگنج يسدنهم لوصا١۴_١١_٢۵١۴٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست۶يعترم ناھايگ يياسانش١۴_١١_٢۶١۴۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يحيرشت۶يتسيز عونت١۴_١١_٢٧١۴٧

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست۶تسيزطيحم يبايزرا١۴_١١_٢٨١۴٨

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٧شحو تايح تيريدمو تخانش١۴_١١_٢٩١۵٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٨يعيبط عبانم تيريدمو نيناوق١۴_١١_٣٠١۵٨

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٨عترمو ماد هطبار١۴_١١_٣١١۵٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٨ذغاكو بوچ عيانص١۴_١١_٣٢١۶٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩ناريا ياھ هچتخردو ناتخرد١۴_١١_٣٣١۶١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٩لگنج يژولوكا١۴_١١_٣۴١۶۶

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٩كراپو غاب يحارط١۴_١١_٣۵١۶٧
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا٩ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

 تسيز طيحم- يعيبط عبانم يسدنهم-٢۴ : هتشر
) يشخبدنچ(

٣٨٨١ : لامعا مرت

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٨لگنج تيامح١۴_١١_٣۶٢٢٨

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٩كاخ و بآ يگدولآ١۴_١١_٣٧٢٣٠
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا١٠ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرتيشخبدنچ) يماد مولع( يزرواشك يسدنهم-٢۵ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست١يتامدقم يضاير١١_١١_٢٢۶٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يتامدقم يسانش تسيز١١_١٢_٣١۶٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يتامدقم كيزيف١١_١٣_۴٢٢۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يمومع يميش١١_١۴_۵٠٩٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يحيرشت و يتست۶يمومع يميشويب١١_١۴_۶٢٠۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١يتامدقم يميش١١_١۴_٧٢۴١

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٨٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٢يمومع تعارز١١_٢١_٩٠٠۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_١٠٠۴٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٢يمومع يسانش كاخ١١_٢١_١١٠۴٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٢يزرواشكرد نآدربراكو تالامتحاورامآ١١_٢١_١٢٠۴٩

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣تسيزطيحم تخانش١١_٢١_١٣٠۵٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٣يمومع ينابغاب١١_٢١_١۴٠۶١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣يھايگ ياھ يراميبو تافآ١١_٢١_١۵٠۶۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_١۶٢۵۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١سدقم عافد اب ييانشآ١٢_١٢_١٧۴٠٠

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_١٨٢٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست١يتامدقم يسراف تايبداو نابز١٢_١٣_١٩٢١٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست۶يرادباسحو تيريدم١٢_١۴_٢٠٠٨٨

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢١١۵٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٢٢١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۵يصصخت نابز١٢_٢۵_٢٣٠٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_٢۴٠٣٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست۵يمومع يژولوكا١۴_١١_٢۵٠۵٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست۶يرورپماد ياهشيامزآ حرط١۴_١١_٢۶٠۵۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست۶ماد هيذغت لوصا١۴_١١_٢٧٠۵۶

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۵رادياپ يزرواشك ينابم١۴_١١_٢٨٠۵٨

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۶ماد حالصا١۴_١١_٢٩٠۵٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٧ماد يژولويزيفو حيرشت١۴_١١_٣٠٠۶٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٧يريش ياھواگ شرورپ١۴_١١_٣١٠۶٢

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٧يلھا تاناويح يسانشراتفر١۴_١١_٣٢٠۶۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٧رويط شرورپ١۴_١١_٣٣٠۶۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٨زبودنفسوگ شرورپ١۴_١١_٣۴٠۶٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٨لثمديلوت يژولويزيف١۴_١١_٣۵٠۶٩
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا١١ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرتيشخبدنچ) يماد مولع( يزرواشك يسدنهم-٢۵ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٨يسيون هريجواھ كاروخ١۴_١١_٣۶٠٧٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٩رويطو ماد ياهيراميبو تشادهب١۴_١١_٣٧٠٧۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٩رويطو ماد تاديلوت يروآرف١۴_١١_٣٨٠٧۶

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٩)وگيمو يھام( نايزبآ شرورپ١۴_١١_٣٩٠٧٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٩رويط هيذغت١۴_١١_۴٠٠٧٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩لسعروبنز شرورپ١۴_١١_۴١٠٨٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٨ناريا يرورپماد اب ييانشآ١۴_١١_۴٢٢٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٩رويط و ماد تاسيسات و اهنامتخاس يحارط١۴_١١_۴٣٢٣۵
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا١٢ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرت) يشخبدنچ( يزرواشكداصتقا يسدنهم-٢۶ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست١يتامدقم يضاير١١_١١_٢٢۶٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يتامدقم يسانش تسيز١١_١٢_٣١۶٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يتامدقم كيزيف١١_١٣_۴٢٢۴

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يمومع يميش١١_١۴_۵٠٩٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١يتامدقم يميش١١_١۴_۶٢۴١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٨يزرواشكداصتقاردرتويپماكدربراك١١_١۵_٧٢١۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٢٩رامآ١١_١٧_٨٠٨۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٩٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٢يمومع تعارز١١_٢١_١٠٠٠۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٩يلاغتشادوخ هويشاب ييانشآ١١_٢١_١١٠٠٨

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست۶يياتسور يسانش هعماج١١_٢١_١٢٠١٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٨يزرواشكديلوتداصتقا١١_٢١_١٣٠١۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست۶يزرواشك هعسوتداصتقا١١_٢١_١۴٠٢٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٩يزرواشك ياھدحاو يرادباسح١١_٢١_١۵٠٢١

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست۶يعيبط عبانم تيريدموداصتقا١١_٢١_١۶٠٢٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩يضايرداصتقا١١_٢١_١٧٠٢۴

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست٧يزرواشك ياهحرط يبايزراو هيهت١١_٢١_١٨٠٢۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٨يزرواشك تسايس١١_٢١_١٩٠٢۶

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٧يزرواشك تالوصحم يبايرازاب١١_٢١_٢٠٠٢٧

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٨يزرواشكداصتقارد قيقحت ياهشور١١_٢١_٢١٠٢٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست۶يجنسداصتقا١١_٢١_٢٢٠٣٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١۵ نالكداصتقا١١_٢١_٢٣٠٣۶

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٢٧ نالكداصتقا١١_٢١_٢۴٠٣٧

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_٢۵٠۴٣

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست٢يمومع يسانش كاخ١١_٢١_٢۶٠۴٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست٢يزرواشكرد نآدربراكو تالامتحاورامآ١١_٢١_٢٧٠۴٩

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣تسيزطيحم تخانش١١_٢١_٢٨٠۵٠

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست٣يمومع ينابغاب١١_٢١_٢٩٠۶١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٣يھايگ ياھ يراميبو تافآ١١_٢١_٣٠٠۶۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_٣١٢۵۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١سدقم عافد اب ييانشآ١٢_١٢_٣٢۴٠٠

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_٣٣٢٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش ود١٣٩٢/٠۶/٠۴٣يتست١يتامدقم يسراف تايبداو نابز١٢_١٣_٣۴٢١٢

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_٣۵١۵٠
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا١٣ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

-- : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣١١١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٨٨١ : لامعا مرت) يشخبدنچ( يزرواشكداصتقا يسدنهم-٢۶ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٣۶١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يتست١۵درخداصتقا١٢_٢١_٣٧٠٢۵

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست۵يصصخت نابز١٢_٢۵_٣٨٠٠٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_٣٩٠٣٩

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست۶يزرواشك ياهشيامزآ حرط١۴_١١_۴٠٠٠١

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩يمادو يعارز ياھدحاو تيريدم١۴_١١_۴١٠٠٧

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٨رادياپ يزرواشك ينابم١۴_١١_۴٢٠۵٨
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا١۴ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

يسرد همانرب عون : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣٩٠١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

 شزومآ و جيورت- يزرواشك يسدنهم-٣٠ : هتشر
يزرواشك

٣٩٠١ : لامعا مرت

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٩هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٢٠٣۴

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٢١يتست٢يمومع تعارز١١_٢١_٣٠٠۵

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_۴٠۴٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_۵٢۵۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٨سدقم عافد اب ييانشآ١٢_١٢_۶۴٠٠

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_٧٢٠٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_٨١۵٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٩١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_١٠٠٣٩
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا١۵ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

يسرد همانرب عون : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣٩٠١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

 شرورپ و ريثكت(تاليش يعيبط عبانم يسدنهم-٣١ : هتشر
)نايزبآ

٣٩٠١ : لامعا مرت

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش هس١٣٩٢/٠۶/٠۵۴يحيرشت و يتست١١ يضاير١١_١١_١١١۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست٩هداوناخ ميظنتو تيعمج١١_١٨_٢٠٣۴

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست١يمومع يسانش هايگ١١_٢١_٣٠۴٣

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش كي١٣٩٢/٠۶/٠٣٢يتست١يجراخ نابز١٢_١٢_۴٢۵۵

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٩سدقم عافد اب ييانشآ١٢_١٢_۵۴٠٠

١١:٠٠١٣:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١يسراف١٢_١٣_۶٢٠٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١١ يندب تيبرت١٢_١۵_٧١۵٠

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش١٣٩٢/٠۶/٠٩٨يتست٢١ يندب تيبرت١٢_١۵_٨١۵١

٠٨:٠٠٠٩:٠٠هبنش راهچ١٣٩٢/٠۶/٠۶۵يتست١هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٢_٣٣_٩٠٣٩

٠٩:٣٠١٠:٣٠هبنش جنپ١٣٩٢/٠۶/٠٧۶يتست١يمومع يميش١۴_١١_١٠٣٣٠
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رون مايپ هاگشناد

 هب يراج نايوجشناد لصفرس سوردناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣٩١٣تاناحتما خيرات هارمھ

٢٠/٠٣/١٣٩٢-١۴ : ٢٩ :نامز

١۶ زا١۶ : هحفص۵٧٩ :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروديسانشراك : عطقم

يسرد همانرب عون : همانرب عونيزرواشك يسدنهم-١۴ : هدكشناد

٣٩٠١ : دورو مرت يزرواشك يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

٣٩٠١ : لامعا مرتيياذغ عيانص و مولع- يزرواشك يسدنهم-٣٢ : هتشر

سرد مانسرد هرامشفيدر
 مرت
ناحتما خيراتناحتما عونذخا

نيمدنچ
هتفھ زورزور

 تعاس
عورش

تاعاس
ناياپ
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