
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ هبنش : ناحتما خيرات۱ : ناحتما زور

يزيزع نامثعيسانشراك(دحاو۲)ماد يسيون هريج۰۱_۵۰۱۲۰۲۸

ريبك مزر دمحميليمكت تاليصحتيمك كيتنژ۰۱_۵۰۱۲۲۱۶

يزيزع نامثعيسانشراك(۲+۱)يسيون هريج لوصا۰۱_۵۰۱۲۳۰۷

يفيرش مارآيسانشراكيصاصتخا يسانش يرتكاب۰۱_۵۰۱۲۳۶۴

عيفر يمظان داوجيسانشراك۲ يسانش هرشح۰۱_۵۰۱۸۱۶۱

روپ فورعم يفطصميليمكت تاليصحتتافآ يقيفلت تيريدم۰۱_۵۰۱۸۲۰۰

هدازرداق دماحيليمكت تاليصحتيليمكت درخ داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۰۳

يزوي سونافيسانشراك۱ درخ داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۲۲

هدازرداق دماحيسانشراكيجنسداصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۲۵

يميرك رايتخبيسانشراكيرايبآ ياهشور و ينابم۰۱_۵۰۲۲۱۳۲

روپ فورعم يسيعيليمكت تاليصحتيناراب يرايبآ۰۱_۵۰۲۲۱۴۳

يمالس ناميپيسانشراكيسدنهم رامآ۰۱_۵۰۲۴۰۲۲

اريپ لگ اويهيسانشراك۲ ءازجا يحارط۰۱_۵۰۲۴۰۴۳

يعازخ يزورهب رصانيسانشراك(متسيسويب)كيمانيدومرت۰۱_۵۰۲۴۰۸۵

يمالس ناميپيليمكت تاليصحتتسيز هخرچ يبايزرا۰۱_۵۰۲۴۱۷۰

اريپ لگ اويهيليمكت تاليصحتيليمكت دودحمءازجا شور۰۱_۵۰۲۴۱۷۲

شخبرون نميهيسانشراكيياذغ داوم يرادهگن لوصا۰۱_۵۰۳۰۰۲۶

يدمحم دحاويسانشراك۱ تايضاير۰۱_۵۰۹۸۰۰۱

دابآ نابلب يدمحم نيرسنيسانشراكيمومع تايضاير۵۰_۵۰۹۸۰۴۸

يبارهس فسوييسانشراك(۲+۱)يمومع تعارز۵۰_۵۰۹۸۰۸۸
يبارهس فسوييسانشراك(۲+۱)يمومع تعارز۵۱_۵۰۹۸۰۸۸

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۳۲۳۱۲۱۱۰۲۳

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۴۱۴۷۷۰۱۴

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۴۱۴۳۱۱۰۱۴

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۳۲۰۵

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۲۱۱۲۹۰۱۱

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۹۲۹۱۰۱۹۰۲۹

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۱۷۴۰۱۱

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۸۲۸۱۵۱۳۰۲۸

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۷۱۷۸۹۰۱۷

يحيرشت۱۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۴۱۴۹۵۰۱۴

يحيرشت۱۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۸۲۸۱۷۱۱۰۲۸

يحيرشت۱۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۴۳۱۰۴

يحيرشت۱۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۱۳۰۴

يحيرشت۱۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۱۲۱۷۱۴۰۲۱

يحيرشت۱۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۳۶۳۳۵۲۸۰۶۳

يحيرشت۱۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۲۴۱۸۳۳۰۴۱

يحيرشت۲۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۰۳۰۱۲۱۸۰۳۰
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داشرف سابعيسانشراك(۲+۱)لثم ديلوت يژولويزيف۰۱_۵۰۱۲۰۴۹

داشرف سابعيسانشراك(دحاو۲)لثم ديلوت يژولويزيف۰۱_۵۰۱۲۰۸۸

روپ نيزرف دجمايليمكت تاليصحتيا هعرزم تاناويح رد يرورابان۰۱_۵۰۱۲۱۶۹

يريزو دعسايليمكت تاليصحتيلخاد ددغ و يسانش نومروه۰۱_۵۰۱۲۲۳۱

يدابآزيزع يناهج نيسحيليمكت تاليصحتماد شراوگ هاگتسد يژولويبوركيم۰۱_۵۰۱۲۲۸۶

يقداص يلعريمايليمكت تاليصحترويط هيذغت رد يذغمدض داوم و اه نيسكوت۰۱_۵۰۱۲۲۹۵

يرداق ازريم رداقيسانشراك(دحاو۲)كيتژ وتيس لوصا۰۱_۵۰۱۴۱۶۹

داژن مارهب نمهبيسانشراك(۱+۱)كيتامروفنا ويب ينابم۰۱_۵۰۱۴۱۷۲

يرداق ازريم رداقيليمكت تاليصحتهتفرشيپ كيتنژوتيس۰۱_۵۰۱۴۲۰۳

ناشخدب هيدهيليمكت تاليصحتهتفرشيپ يهايگ يداژن هب۰۱_۵۰۱۴۲۱۷

داژن مارهب نمهبيليمكت تاليصحت(۲+۱)كيتنژ يسدنهم۰۱_۵۰۱۴۲۲۷

يقداص نيمايسانشراكيعارز ناهايگ تافآ تيريدم۰۱_۵۰۱۴۲۵۳
يقداص نيمايسانشراكيعارز ناهايگ تافآ تيريدم۰۲_۵۰۱۴۲۵۳

يرداق ازريم رداقيسانشراكيژولوتيس۰۱_۵۰۱۴۲۹۰

يرداق ازريم رداقيليمكت تاليصحترذب يژولونكتويب و يداژن هب۰۱_۵۰۱۴۳۰۸

يرديح اضرمالغيليمكت تاليصحتيعارز ناهايگ ديلوت يژولوكا۰۱_۵۰۱۴۳۵۲

يرظن دازرفيسانشراكيراكلگ۰۱_۵۰۱۶۰۳۱

يئافو رواييليمكت تاليصحتاه يزبس حالصا۰۱_۵۰۱۶۲۰۴

ابص ششوك دومحميليمكت تاليصحتتشادرب زا سپ يروانف۰۱_۵۰۱۶۲۲۳

يرابغ دماحيسانشراكينابغاب ناهايگ مهم تافآ۰۱_۵۰۱۶۲۴۸

يرظن دازرفيسانشراك۱ يتنيز ناهايگ۰۱_۵۰۱۶۲۶۷

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۰۲۰۹۱۱۰۲۰

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۵۴۱۰۵

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۰۰۰۰۰۰

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۴۸۰۱۲

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۳۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۴۱۳۰۴

يحيرشت۳۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۱۲۱۵۱۶۰۲۱

يحيرشت۳۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۰۱۰۱۹۰۱۰

يحيرشت۳۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۵۳۲۰۵

يحيرشت۳۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۲۲۰۴

يحيرشت۳۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۹۱۹۱۱۸۰۱۹

يحيرشت۳۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۵۴۱۰۵

يحيرشت۳۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۵۲۰۷

يحيرشت۳۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۱۶۵۰۱۱

يحيرشت۴۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۲۶۱۶۰۲۲
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يمالس ناميپيسانشراكزبس ياضف رد ينف ميسرت و يشك هشقن۰۱_۵۰۱۶۲۹۰

روپ فورعم يفطصميسانشراك(دحاو۲)يعارز ناهايگ مهم تافآ۰۱_۵۰۱۸۰۲۳

هداز هللادبع رفعجيليمكت تاليصحتيليمكت يسانش چراق۰۱_۵۰۱۸۰۵۵

هداز هللادبع رفعجيليمكت تاليصحتاه چراق كيتامتسيس۰۱_۵۰۱۸۲۰۸

 عبانم و يزرواشك ياه حرط يداصتقا يبايزرا۰۱_۵۰۲۰۰۷۹
يليمكت يعيبط

هدازرداق دماحيليمكت تاليصحت

روپ فورعم يسيعيسانشراكراشف تحت يرايبآ ياه هناماس يحارط۰۱_۵۰۲۲۱۰۶
روپ فورعم يسيعيسانشراكراشف تحت يرايبآ ياه هناماس يحارط۰۲_۵۰۲۲۱۰۶

 و يرايبآ ياه هكبش زا يرادرب هرهب و تيريدم۰۱_۵۰۲۲۱۹۱
يشكهز

روپ فورعم يسيعيليمكت تاليصحت

يناهجيخا يميمص يداهيسانشراكيا هداج ريغ ياه نيشام۰۱_۵۰۲۴۱۰۸

يكلم اضر دمحميليمكت تاليصحتكينورتاكم۰۱_۵۰۲۴۱۷۵

يزمرداق اضريسانشراك۱ يياذغ عيانص ياه نيشام۰۱_۵۰۲۴۲۱۰

يدومحم يلعدمحميسانشراككاخ كيناكم۰۱_۵۰۲۶۰۴۸
يدومحم يلعدمحميسانشراككاخ كيناكم۰۲_۵۰۲۶۰۴۸

يرواد دوعسميليمكت تاليصحترامآ نيمز۰۱_۵۰۲۶۰۶۲

هانپ قلاخ رصانيسانشراككاخ تظافح و شياسرف۰۱_۵۰۲۶۰۷۳
هانپ قلاخ رصانيسانشراككاخ تظافح و شياسرف۰۲_۵۰۲۶۰۷۳

 عبانم و يزرواشك جيورت رد هتفرشيپ يزير همانرب۰۱_۵۰۲۸۰۴۱
يعيبط

يتشدلا رصق يديعس كلم هديمحيليمكت تاليصحت

يتشدلا رصق يديعس كلم هديمحيليمكت تاليصحترادياپ يزرواشك رد هناروانف ينيرفآراك دنيآرف۰۱_۵۰۲۸۰۹۶

يطب دعسايسانشراكهيذغت۰۱_۵۰۳۰۰۴۶

يرابغ دماحيسانشراكتافآ عفد و يسانش هرشح۰۹_۵۰۹۸۰۶۷

داشرف سابعيليمكت تاليصحت(۱+۱)صوصخم هلئسم۰۱_۵۰۱۲۲۲۷

يرصان يدهميسانشراك۱ يراك هويم ياه تراهم۰۱_۵۰۱۶۲۶۱

شخبرون نميهيسانشراكتشادرب زا سپ يژولونكت تايلمع۰۱_۵۰۳۰۰۱۴

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۳ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۴۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۱۲۱۴۱۷۰۲۱

يحيرشت۴۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۷۱۷۱۱۶۰۱۷

يحيرشت۴۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۶۶۲۴۰۶

يحيرشت۴۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۰۱۰۱

يحيرشت۴۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۹۱۸۲۱۶۰۱۸

يحيرشت۴۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۵۴۵۲۲۲۳۰۴۵

يحيرشت۴۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۴۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۴۱۴۸۶۰۱۴

يحيرشت۴۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۵۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۵۱۵۹۶۰۱۵

يحيرشت۵۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۵۱۵۳۱۲۰۱۵

يحيرشت۵۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۴۳۰۷

يحيرشت۵۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۳۲۳۵۱۸۰۲۳

يحيرشت۵۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۵۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۵۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۲۳۲۶۲۶۰۳۲

يحيرشت۵۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۵۸۱۶:۰۰۱۸:۰۰۰۰۰۰۰۰

يحيرشت۵۹۱۶:۰۰۱۸:۰۰۳۳۳۳۱۴۱۹۰۳۳

يحيرشت۶۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰۲۲۱۱۰۲
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يروس كبابيسانشراك(دحاو۲)يمومع يسانشكاخ۰۱_۵۰۹۸۰۳۲

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۴ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۶۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۱۱۰۰۱

۷۹۶۷۹۱۳۲۷۴۶۴۰۷۹۱عمج۶۲
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۱۳۹۹/۰۴/۰۹ هبنش ود : ناحتما خيرات۳ : ناحتما زور

يدمحا خيش ريشدرايسانشراكشنت و يطيحم لماوع۰۱_۵۰۱۲۰۵۵

يدمحا خيش ريشدرايسانشراك(دحاو۱)يلها تاناويح يسانش راتفر۰۱_۵۰۱۲۱۹۱

يزيزع نامثعيليمكت تاليصحتماد هيذغت رد يندعم داوم واه نيماتيو۰۱_۵۰۱۲۲۴۱

يميرك دمحايليمكت تاليصحترويط كاروخ يروآرف و ديلوت ياه شور۰۱_۵۰۱۲۲۴۶

هداز متسر لالجيليمكت تاليصحتيتسيز ياه هناماس۰۱_۵۰۱۲۲۶۴

يدمحا خيش ريشدرايسانشراكيا هعرزم تاناويح رد شنت و يسانش راتفر۰۱_۵۰۱۲۳۱۷

هدازرداق ديمايسانشراكيمومع يسانش هعماج۰۱_۵۰۱۶۱۶۳

يحتاف داهرفيسانشراكييايميش هزرابم يژولونكت۰۱_۵۰۱۸۰۳۱

هدنبرد يريصق اميشيسانشراكيلام تيريدم۰۱_۵۰۲۰۰۹۳

يحتف زيورپيسانشراكيشكهز و يرايبآ يصصخت ياهرازفا مرن اب ييانشآ۰۱_۵۰۲۲۱۱۸

يحتاف داهرفيسانشراككيتاتسا۵۰_۵۰۹۸۰۰۷

يدومحم ناميپيسانشراكماد حالصا۰۱_۵۰۱۲۰۴۶

يدومحم ناميپيسانشراك(۲+۱)داژن حالصا لوصا۰۱_۵۰۱۲۳۰۹

ينيسح الهشيسانشراك(دحاو۲)۲يسانشهايگ۰۱_۵۰۱۴۰۰۳

يئاباب ناوريسيليمكت تاليصحتيزرواشك مولع رد يرامآ ياه شور۰۱_۵۰۱۴۲۳۱

يئاباب ناوريسيليمكت تاليصحتيعارز ناهايگ ومن و دشر يژولويزيف۰۱_۵۰۱۴۳۲۱

يئاباب ناوريسيليمكت تاليصحتزره ياه فلع يياسانش۰۱_۵۰۱۴۳۳۶

يدومحم رونچيسانشراك(دحاو۲)۲ يسانشهايگ۰۱_۵۰۱۶۰۰۵

يدومحم رونچيسانشراك۲ يسانشهايگ۰۱_۵۰۱۶۰۵۴

يرداق رصانيليمكت تاليصحتينابغاب ناهايگ رد شنت يژولويزيف۰۱_۵۰۱۶۱۳۵

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۵ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۰۰۰۰۰۰

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۳۲۰۵

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۶۰۰۶

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۷۷۶۱۰۷

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۱۲۱۱۳۸۰۲۱

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۷۷۲۵۰۷

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۶۱۶۲۱۴۰۱۶

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۶۲۶۱۰۱۶۰۲۶

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۴۳۴۲۴۱۰۰۳۴

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۲۵۲۳۲۲۰۰۵۲

يحيرشت۱۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۱۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۱۴۷۰۱۱

يحيرشت۱۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۰۰۰۰۰۰

يحيرشت۱۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۵۲۰۷

يحيرشت۱۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۳۰۰۳

يحيرشت۱۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۱۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۱۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۰۱۰۶۴۰۱۰

يحيرشت۲۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۱۵۶۰۱۱
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۱۳۹۹/۰۴/۰۹ هبنش ود : ناحتما خيرات۳ : ناحتما زور

يئافو رواييسانشراكت- ۱يسانش هايگ۰۱_۵۰۲۲۰۸۶

يزمرداق اضريسانشراك۳ يياذغ عيانص ياه نيشام۰۱_۵۰۲۴۲۱۲

يرواد دوعسميسانشراك(يرظن۳)يميدس و روش ياهكاخ۰۱_۵۰۲۶۰۷۲

يدومحم هيردقيسانشراك(۲+۱)يياذغ عيانص رد تاشيامزآ حرط۰۱_۵۰۳۰۰۷۹

يئافو رواييسانشراك(۲+۱)۱ يسانشهايگ۵۰_۵۰۹۸۰۲۲
يئافو رواييسانشراك(۲+۱)۱ يسانشهايگ۵۱_۵۰۹۸۰۲۲

يئافو رواييسانشراك(دحاو۲)۱يسانشهايگ۰۱_۵۰۹۸۰۲۳

يدومحم رونچيسانشراك(۲+۱)يهايگ كيتامتسيس و يژولوفروم۵۰_۵۰۹۸۰۸۹
يدومحم رونچيسانشراك(۲+۱)يهايگ كيتامتسيس و يژولوفروم۵۱_۵۰۹۸۰۸۹

يدومحم رونچيسانشراك(۲+۱)يهايگ كيتامتسيس و يژولوفروم۵۲_۵۰۹۸۰۸۹

ينيسح الهشيسانشراك(۲+۱)يهايگ كيتامتسيس و يژولوفروم۵۳_۵۰۹۸۰۸۹
ينيسح الهشيسانشراك(۲+۱)يهايگ كيتامتسيس و يژولوفروم۵۴_۵۰۹۸۰۸۹
ينيسح الهشيسانشراك(۲+۱)يهايگ كيتامتسيس و يژولوفروم۵۵_۵۰۹۸۰۸۹
ينيسح الهشيسانشراك(۲+۱)يهايگ كيتامتسيس و يژولوفروم۵۶_۵۰۹۸۰۸۹

يبارس زورهبيسانشراك۲ يراكيزبس ياه تراهم۰۱_۵۰۱۶۲۶۶

يهلا يبن لامكيسانشراككاخ شياديپ۰۱_۵۰۲۶۰۵۰

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۶ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۰۲۰۱۸۲۰۲۰

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۶۶۰۱۲

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۳۲۳۵۱۸۰۲۳

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۵۳۵۸۲۷۰۳۵

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۸۲۸۱۴۱۴۰۲۸

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۵۲۳۰۵

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۲۳۰۷۲۳۰۳۰

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۶۲۶۹۱۷۰۲۶

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۵۴۵۸۳۷۰۴۵

يحيرشت۳۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰۳۱۳۱۱۳۱۸۰۳۱

يحيرشت۳۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۲۱۲۲۱۰۰۱۲

۴۹۵۴۹۳۲۱۹۲۷۴۰۴۹۳عمج۳۲
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۱۳۹۹/۰۴/۱۱ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۵ : ناحتما زور

يديشر ريمايسانشراكيماد مولع رد نآ دربراك و رامآ ينابم۰۱_۵۰۱۲۳۱۴

يفيرش مارآيسانشراك(اه هتخاي كت) يسانش لگنا۰۱_۵۰۱۲۳۶۹

بسن ينيما يبتجميسانشراكت -يمومع يميش۰۱_۵۰۲۲۰۹۶

يكلم اضر دمحميسانشراك۱ يتعنص يشك هشقن۰۱_۵۰۲۴۰۱۰
يكلم اضر دمحميسانشراك۱ يتعنص يشك هشقن۰۲_۵۰۲۴۰۱۰

يلالج دمحميليمكت تاليصحتيكينورتكلا راك و بسك يروانف۰۱_۵۰۲۸۱۱۱

يحتف زيورپيسانشراكيددع تابساحم۵۰_۵۰۹۸۰۱۷

يزوي سونافيسانشراكيزرواشك داصتقا۵۰_۵۰۹۸۰۵۵

بسن ينيما يبتجميسانشراك(۲+۱) يمومع يميش۵۰_۵۰۹۸۰۷۸
بسن ينيما يبتجميسانشراك(۲+۱) يمومع يميش۵۱_۵۰۹۸۰۷۸
بسن ينيما يبتجميسانشراك(۲+۱) يمومع يميش۵۲_۵۰۹۸۰۷۸

يدابآزيزع يناهج نيسحيسانشراك(۲+۱)يريش واگ شرورپ۰۱_۵۰۱۲۰۵۰

يفورعم دعسايسانشراكيتسيز ينميا و قالخا۰۱_۵۰۱۴۱۷۴

يفورعم دعسايليمكت تاليصحتيژولونكتويب رد نيون ثحابم۰۱_۵۰۱۴۲۱۶

يفورعم دعسايسانشراكيهايگ يژولونكتويب ينابم۰۱_۵۰۱۴۲۶۰

يرفظم ربكا يلعيليمكت تاليصحتيليمكت ينابغاب ناهايگ حالصا۰۱_۵۰۱۶۱۹۷

يقيرح زورهبيسانشراك(دحاو۲)يعارز ناهايگ مهم ياهيراميب۰۱_۵۰۱۸۰۴۰

ينيما ريشناهجيليمكت تاليصحتناهايگ دازكاخ يازيراميب لماوع يژولوكاويب۰۱_۵۰۱۸۰۶۴

يقيرح زورهبيليمكت تاليصحتاه تويراكورپ يسانش تسيز۰۱_۵۰۱۸۱۹۴

ينيما ريشناهجيليمكت تاليصحتيهايگ ياهيراميب لرتنكويب رد يليمكت ثحابم۰۱_۵۰۱۸۲۰۹

يدعسا يلع دمحميسانشراكيعيبط عبانم تيريدم و داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۲۸

يدعسا يلع دمحميسانشراكتاليش و عترم ، لگنج داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۸۸

وخشوخ سنوييليمكت تاليصحتقيقحت شور و رانيمس۰۱_۵۰۲۲۱۴۶

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۷ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۰۲۰۱۶۴۰۲۰

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۴۱۴۸۶۰۱۴

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۲۴۰۶

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۵۲۴۱۳۱۱۰۲۴

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۳۱۹۱۳۶۰۱۹

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۷۱۷۵۱۲۰۱۷

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۳۳۶۲۷۰۳۳

يحيرشت۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۲۱۱۱۱۰۲۲

يحيرشت۱۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۴۸۰۱۲

يحيرشت۱۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۶۱۵۰۶

يحيرشت۱۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۱۲۹۰۱۱

يحيرشت۱۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۸۴۰۱۲

يحيرشت۱۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۵۱۵۱۱۴۰۱۵

يحيرشت۱۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۰۳۰۳

يحيرشت۱۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۱۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۰۱۰۱

يحيرشت۱۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۰۱۰۱

يحيرشت۱۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۸۲۸۱۲۱۶۰۲۸

يحيرشت۲۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۸۸۶۲۰۸
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۱۳۹۹/۰۴/۱۱ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۵ : ناحتما زور

هدازالم هواكيسانشراكهنايار يسيون همانرب۰۱_۵۰۲۴۰۸۱

هدازالم هواكيليمكت تاليصحتيياذغ داوم تيفيك يبايزرا ياهشور۰۱_۵۰۲۴۱۶۶

يدومحم يلعدمحميليمكت تاليصحتكاخ عبانم رادياپ تيريدم۰۱_۵۰۲۶۱۱۹

يهلا يبن لامكيسانشراك(۱+۱)يفارگوتراك۰۱_۵۰۲۶۱۳۱
يهلا يبن لامكيسانشراك(۱+۱)يفارگوتراك۰۲_۵۰۲۶۱۳۱

يردنكسا دازرفيليمكت تاليصحتيجيورت ياه شور و تاطابترا۰۱_۵۰۲۸۰۳۶

يردنكسا دازرفيليمكت تاليصحترادياپ يزرواشك رد هناروانف ينيرفآراك ينابم۰۱_۵۰۲۸۰۹۵

دار يميحر ناماسيسانشراك۲ تايضاير۵۰_۵۰۹۸۰۰۲

روپ غارچ نسحيسانشراك۲ تايضاير۵۱_۵۰۹۸۰۰۲

ينالدرا يلع دمحميسانشراك۲ تايضاير۵۳_۵۰۹۸۰۰۲

ينايداژن يدهم زورهبيسانشراك(۲+۱)يمومع يرايبآ۵۰_۵۰۹۸۰۲۸
ينايداژن يدهم زورهبيسانشراك(۲+۱)يمومع يرايبآ۵۱_۵۰۹۸۰۲۸

يهلا باتك يرسكيسانشراكيزاس كراپ و كراپ يحارط۰۱_۵۰۱۶۱۷۹

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۸ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۷۵۰۱۲

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۴۳۰۷

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۲۵۱۷۰۲۲

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۸۲۶۱۵۱۱۰۲۶

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۲۳۲۱۶۱۶۰۳۲

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۷۲۴۱۰۱۴۰۲۴

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۳۲۲۱۰۱۲۰۲۲

يحيرشت۳۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۶۱۶۷۹۰۱۶

۴۳۷۴۲۵۱۹۰۲۳۵۰۴۲۵عمج۳۲

Page 8 of 30دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) ھحفص30 ( تاحفص ھیلک

6/8/2020https://golestan.uok.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm



۱۳۹۹/۰۴/۱۴ هبنش : ناحتما خيرات۸ : ناحتما زور

روپ نيزرف دجمايليمكت تاليصحتناگدنرپ لثم ديلوت يژولويزيف۰۱_۵۰۱۲۱۶۷

يرداق ازريم رداقيسانشراكيليمكت يزرواشك ياهشيامزآ حرط۰۱_۵۰۱۴۰۱۶

يرديح اضرمالغيليمكت تاليصحتكيناگرا يزرواشك۰۱_۵۰۱۴۱۴۲

يرداق ازريم رداقيليمكت تاليصحتيهايگ يداژن هب رد يرامآ ياهرازفا مرن دربراك۰۱_۵۰۱۴۲۲۰

يرداق ازريم رداقيسانشراك۲ يزرواشك مولع رد يشيامزآ ياه حرط۰۱_۵۰۱۴۲۶۲

يبسامهط جريايليمكت تاليصحتيعارز ناهايگ و زره ياهفلع لخادت۰۱_۵۰۱۴۳۴۱

يحتف زيورپيسانشراكيرايبآ ياهمتسيس يحارط۰۱_۵۰۱۶۱۷۴
يحتف زيورپيسانشراكزبس ياضف رد يرايبآ ياه متسيس۰۱_۵۰۱۶۲۸۷

يميرك رايتخبيسانشراكزابور يراجم كيلورديه۰۱_۵۰۲۲۱۳۶

يناهجيخا يميمص يداهيسانشراك(متسيسويب)يكيناكم تاشاعترا۰۱_۵۰۲۴۰۲۱

يئادخ لالجيليمكت تاليصحت۱ يليمكت يزرواشك ياهنيشام يحارط۰۱_۵۰۲۴۰۷۶

ينيمادمحم دعسايسانشراك۲دحاو تايلمع۰۱_۵۰۲۴۱۳۴

يضيف يضترميسانشراكهايگ هيذغت۰۱_۵۰۲۶۰۰۹
يضيف يضترميسانشراكهايگ هيذغت۰۲_۵۰۲۶۰۰۹

يفيرش دهازيليمكت تاليصحتهايگ و كاخ كيژولويب طباور۰۱_۵۰۲۶۲۰۵

ينيمادمحم دعسايسانشراكيياذغ عيانص يسدنهم رد دحاو تايلمع۰۱_۵۰۳۰۰۴۳

ينيمادمحم دعسايسانشراكيياذغ عيانص يسدنهم رد دحاو تايلمع۰۱_۵۰۳۰۰۹۳
ينيمادمحم دعسايسانشراكيياذغ عيانص يسدنهم رد دحاو تايلمع۰۲_۵۰۳۰۰۹۳

يشيورد نيسحيسانشراك۱ حلاصم تمواقم۵۰_۵۰۹۸۰۰۸

روپ نيزرف دجمايسانشراك(دحاو۱)رويط و ماد ياهيراميب۰۱_۵۰۱۲۰۳۴

ريبك مزر دمحميليمكت تاليصحتهتفرشيپ ماد حالصا۰۱_۵۰۱۲۲۱۹

يزيزع نامثعيليمكت تاليصحتماد هيذغت رد نيون ثحابم۰۱_۵۰۱۲۲۹۰

يميرك دمحايليمكت تاليصحترويط هيذغت رد نيون ثحابم۰۱_۵۰۱۲۲۹۹

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۹ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۳۳۰۶

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۵۱۰۶

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۱۵۰۶

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۳۰۰۳

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۴۲۴۶۱۸۰۲۴

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۵۲۵۱۳۱۲۰۲۵

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۹۱۸۱۲۶۰۱۸

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۱۳۰۴

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۹۹۳۶۰۹

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۱۵۶۰۱۱

يحيرشت۱۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۱۳۰۴

يحيرشت۱۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۱۴۰۵

يحيرشت۱۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۵۱۵۳۱۲۰۱۵

يحيرشت۱۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۶۴۵۲۷۱۸۰۴۵

يحيرشت۱۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۸۸۵۳۰۸

يحيرشت۱۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۱۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۲۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲
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۱۳۹۹/۰۴/۱۴ هبنش : ناحتما خيرات۸ : ناحتما زور

روپ نيزرف دجمايسانشراك(۲+۱)رويط و ماد ياهيراميب و تشادهب۰۱_۵۰۱۲۳۰۶

يرديح اضرمالغيسانشراكيا هقطنم ناهايگ و تابوبح تعارز۰۱_۵۰۱۴۰۲۴

يبارهس فسوييليمكت تاليصحترذب يزاس هريخذ و يروآرف۰۱_۵۰۱۴۳۰۹

يبارهس فسوييسانشراكرذب يژولويزيف۰۱_۵۰۱۴۳۱۰

يبارهس فسوييليمكت تاليصحتيطيحم ياه شنت هب يعارز ناهايگ شنكاو۰۱_۵۰۱۴۳۲۵

يداوج روميتيسانشراكهلدتعم قطانم ياه هويم۰۱_۵۰۱۶۰۲۹

يشفنب روصنميسانشراكزبس ياضف رد اه هزاس۰۲_۵۰۱۶۱۷۸

ابص ششوك دومحميليمكت تاليصحتيليمكت تشادرب زا سپ يژولويزيف۰۱_۵۰۱۶۱۹۶

يداوج روميتيسانشراكهلدتعم ياه هويم۰۱_۵۰۱۶۲۵۹

هدازرداق دماحيليمكت تاليصحتيزرواشك داصتقا يصصخت نابز۰۱_۵۰۲۰۰۷۱

يدعسا يلع دمحميسانشراكنيمز و بآ داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۸۹

اين يورسخ مايپيسانشراك۲ يرادرب هشقن۰۱_۵۰۲۲۱۲۸

شخبرون نميهيسانشراك(دحاو۲)تشادرب زا سپ يژولونكت۰۱_۵۰۳۰۰۱۳

هانپ قلاخ رصانيسانشراك(دحاو۲)يمومع يسانشكاخ۵۰_۵۰۹۸۰۳۲

ينيسح رهاطدمحم ديسيسانشراك(دحاو۲)يمومع يسانشكاخ۵۱_۵۰۹۸۰۳۲

يرواد دوعسميسانشراك(دحاو۲)يمومع يسانشكاخ۵۲_۵۰۹۸۰۳۲

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۰ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۴۲۴۱۲۱۲۰۲۴

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۲۵۰۷

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۶۶۵۱۰۶

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۵۵۰۰۵

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۸۸۲۶۰۸

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۸۴۰۱۲

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۵۳۵۱۵۲۰۰۳۵

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۶۱۵۱۱۴۰۱۵

يحيرشت۳۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۶۲۶۶۲۰۰۲۶

يحيرشت۳۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۷۳۷۲۰۱۷۰۳۷

يحيرشت۳۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۹۲۹۷۲۲۰۲۹

يحيرشت۳۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۰۴۰۱۰۳۰۰۴۰

يحيرشت۳۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۵۳۰۹۲۱۰۳۰

يحيرشت۳۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۳۲۳۷۱۶۰۲۳

۵۱۱۵۰۳۲۰۷۲۹۶۰۵۰۳عمج۳۷
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۱۳۹۹/۰۴/۱۸ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۱۲ : ناحتما زور

يدابآزيزع يناهج نيسحيليمكت تاليصحتماد كاروخ يروآرف و ديلوت ياه شور۰۱_۵۰۱۲۲۴۰

يتورم اديشيسانشراكهيذغت زآ۰۱_۵۰۱۲۳۰۴

يداركا نامقليسانشراك يسانش بيسآ۰۱_۵۰۱۲۳۷۳

يرداق نمحرلادبعيسانشراكيهايگ تالوصحم يروآرف ينابم۰۱_۵۰۱۴۲۶۳
يرداق نمحرلادبعيسانشراكيهايگ تالوصحم يروآرف ينابم۰۲_۵۰۱۴۲۶۳

ينوناك نويامهيليمكت تاليصحتيهايگ ماقرا يزاس يراجت و تبث۰۱_۵۰۱۴۳۸۷

باراس هداز اضر مظاكيسانشراك(دحاو۱)يمومع كيزيف۰۱_۵۰۱۶۰۰۹

يرظن دازرفيسانشراكينتنيز ناهايگ تشاك يحارط۰۱_۵۰۱۶۱۷۶

يداوج روميتيليمكت تاليصحتيليمكت يراك هويم۰۱_۵۰۱۶۲۰۰

يرظن دازرفيليمكت تاليصحتيراك لگ تايلمع۰۱_۵۰۱۶۲۱۰

 ناهايگ هرثوم داوم يياسانش و جارختسا ياه شور۰۱_۵۰۱۶۲۱۴
ييوراد

يديشروخ لالجيليمكت تاليصحت

يرداق رصانيليمكت تاليصحتكينوپورديه ياه متسيس۰۱_۵۰۱۶۲۱۸

يبارس زورهبيليمكت تاليصحتهناخلگ رد ملاسو كيناگرا تالوصحم ديلوت لوصا۰۱_۵۰۱۶۲۳۵

روپ فورعم يسيعيسانشراكژاپمپ ياههاگتسيا و اهپمپ۰۱_۵۰۲۲۰۵۸
روپ فورعم يسيعيسانشراكژاپمپ ياههاگتسيا و اهپمپ۰۲_۵۰۲۲۰۵۸

يرديح اضرمالغيسانشراكتسيز طيحم ينابم۰۱_۵۰۲۲۱۳۱

يشيورد نيسحيسانشراكترارح لاقتنا۰۱_۵۰۲۴۰۵۰

يكلم اضر دمحميسانشراكيصصخت يسيلگنا نابز۰۱_۵۰۲۴۱۱۰

يرايتورث يلعدمحميسانشراكهناخدرس و ديربت ياه هناماس يحارط۰۱_۵۰۲۴۱۲۹

يركش ارهزيسانشراكيلآ يميش۰۱_۵۰۲۴۲۰۶

يزوي سونافيسانشراكيتعنص تيريدم و داصتقا۰۱_۵۰۳۰۰۱۲

يديجمت نيدرفيسانشراكدنمدوسارف ياهاذغ۰۱_۵۰۳۰۰۵۸

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۱ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۶۰۰۶

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۱۴۷۰۱۱

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۵۱۵۸۷۰۱۵

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۶۱۶۳۱۳۰۱۶

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۳۲۰۵

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۷۷۲۵۰۷

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۴۱۰۵

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۵۰۰۵

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۴۱۰۵

يحيرشت۱۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۳۳۱۵۱۸۰۳۳

يحيرشت۱۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۸۲۸۱۷۱۱۰۲۸

يحيرشت۱۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۱۵۶۰۱۱

يحيرشت۱۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۶۲۶۱۷۹۰۲۶

يحيرشت۱۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۹۹۳۶۰۹

يحيرشت۱۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۶۳۶۲۰۱۶۰۳۶

يحيرشت۱۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۲۳۲۶۲۶۰۳۲

يحيرشت۲۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۰۳۰۷۲۳۰۳۰
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۱۳۹۹/۰۴/۱۸ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۱۲ : ناحتما زور

باراس هداز اضر مظاكيسانشراك(دحاو۲)يمومع كيزيف۰۱_۵۰۹۸۰۵۰

باراس هداز اضر مظاكيسانشراك(۲+۱)يمومع كيزيف۵۰_۵۰۹۸۰۷۹
باراس هداز اضر مظاكيسانشراك(۲+۱)يمومع كيزيف۵۱_۵۰۹۸۰۷۹
باراس هداز اضر مظاكيسانشراك(۲+۱)يمومع كيزيف۵۲_۵۰۹۸۰۷۹

نايمتسر هدازآيسانشراكرويط هيذغت۰۱_۵۰۱۲۰۷۹

ريبك مزر دمحميليمكت تاليصحترويط و ماد حالصا رد نيون ثحابم۰۱_۵۰۱۲۲۶۷

يميرك دمحايسانشراكهيذغت لوصا۰۱_۵۰۱۲۳۰۳

يرداق ازريم رداقيليمكت تاليصحتكيتنژوتيس۰۱_۵۰۱۴۱۰۲

هداز يجاح دمحميسانشراكيهايگ يلوكلوم يسانشيراميب۰۱_۵۰۱۴۱۷۷

يرفظم ربكا يلعيسانشراكتاتابن حالصا لوصا۰۱_۵۰۱۶۰۲۵

يدمحا فسوييسانشراكزبس ياضف تيريدم۰۱_۵۰۱۶۱۸۲

ينامثع اليژيسانشراك۲ يزرواشك ياهشيامزآ حرط۰۱_۵۰۱۶۲۵۰

يرفظم ربكا يلعيسانشراكينابغاب ناهايگ حالصا ينابم۰۱_۵۰۱۶۲۵۶

يرابغ دماحيسانشراك(دحاو۲)هويم ناتخرد مهم تافآ۰۱_۵۰۱۸۱۱۵

ينايداژن يدهم زورهبيليمكت تاليصحتيرايباميش رد بآ تيفيك۰۱_۵۰۲۲۱۷۰

يمالس ناميپيسانشراكيمومع يزرواشك ياه نيشام۰۱_۵۰۲۴۰۸۸
يمالس ناميپيسانشراكيمومع يزرواشك ياه نيشام۰۲_۵۰۲۴۰۸۸

يعازخ يزورهب رصانيليمكت تاليصحتيعونصم شوه۰۱_۵۰۲۴۱۶۷

يناهجيخا يميمص يداهيليمكت تاليصحتيزرواشك ياه هناماس رد يژرنا يزاس هنيهب۰۱_۵۰۲۴۱۹۴

رهم كين ناماسيسانشراكتالايس كيناكم۵۰_۵۰۹۸۰۰۹

هدازالم هواكيسانشراكيددع تابساحم۰۲_۵۰۹۸۰۱۷

بسن ينيما يبتجميسانشراك(۲+۱)يلآ يميش۵۰_۵۰۹۸۰۵۲
بسن ينيما يبتجميسانشراك(۲+۱)يلآ يميش۵۱_۵۰۹۸۰۵۲
بسن ينيما يبتجميسانشراك(۲+۱)يلآ يميش۵۲_۵۰۹۸۰۵۲
بسن ينيما يبتجميسانشراك(۲+۱)يلآ يميش۵۳_۵۰۹۸۰۵۲

يدمص يدعسيسانشراك(۲+۱)يلآ يميش۵۴_۵۰۹۸۰۵۲
يدمص يدعسيسانشراك(۲+۱)يلآ يميش۵۵_۵۰۹۸۰۵۲
يدمص يدعسيسانشراك(۲+۱)يلآ يميش۵۶_۵۰۹۸۰۵۲
يدمص يدعسيسانشراك(۲+۱)يلآ يميش۵۷_۵۰۹۸۰۵۲

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۲ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۰۱۰۱

يحيرشت۲۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۶۲۶۱۲۱۴۰۲۶

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۸۸۷۱۰۸

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۵۲۵۱۲۱۳۰۲۵

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۸۷۳۴۰۷

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۳۱۳۴۹۰۱۳

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۵۵۰۰۵

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۶۱۵۳۱۲۰۱۵

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۰۰۰۰۰

يحيرشت۳۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۱۲۱۷۱۴۰۲۱

يحيرشت۳۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۸۱۸۲۱۶۰۱۸

يحيرشت۳۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۳۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۵۲۵۱۴۱۱۰۲۵

يحيرشت۳۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۳۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۴۳۱۰۴

يحيرشت۳۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۳۳۲۱۱۲۰۳۳

يحيرشت۳۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۹۲۸۱۶۱۲۰۲۸

يحيرشت۳۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۲۴۲۶۳۶۰۴۲

يحيرشت۴۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۳۴۳۲۰۲۳۰۴۳
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۱۳۹۹/۰۴/۱۸ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۱۲ : ناحتما زور

يسانشراك(دحاو۲)يلآ يميش۰۱_۵۰۹۸۰۵۳

يسانشراكيلآ يميش زآ۰۵_۵۰۹۸۰۵۴

يردنكسا شونايكيسانشراككيفارگ۰۱_۵۰۱۶۱۸۶

يردنكسا شونايكيسانشراككيفارگ۰۲_۵۰۱۶۱۸۶

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۳ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۴۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۴۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۱۳۰۴

يحيرشت۴۳۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۳۱۳۳۱۰۰۱۳

يحيرشت۴۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۲۱۲۲۱۰۰۱۲

۶۴۵۶۴۰۲۸۱۳۵۹۰۶۴۰عمج۴۵
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۱۳۹۹/۰۴/۲۰ هعمج : ناحتما خيرات۱۴ : ناحتما زور

داژن يرفص واتشيسانشراكيمومع يميش زآ۰۱_۵۰۲۲۰۹۷

وخشوخ سنوييسانشراكميلقا و اوه زآ۵۰_۵۰۹۸۰۲۷

يدومحم يلعدمحميسانشراكيمومع يسانشكاخ زآ۵۰_۵۰۹۸۰۳۳

يكلم اضر دمحميليمكت تاليصحتهنايار كمك هب يحارط۰۱_۵۰۲۴۱۶۱

يناحبس ناويكيسانشراكيسانش روناجزآ۰۱_۵۰۹۸۰۷۷

يزيزع نامثعيسانشراكيسيون هريج زآ۰۱_۵۰۱۲۰۳۰

يتورم اديشيسانشراكهيذغت زآ۰۲_۵۰۱۲۳۰۴

ناقهد ايرديسانشراكينامتخاس ياهشور و حلاصم زآ۰۱_۵۰۲۲۰۲۳

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۴ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۴۲۴۹۱۵۰۲۴

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۳۱۳۴۹۰۱۳

يحيرشت۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۱۳۰۴

يحيرشت۵۱۴:۰۰۱۶:۰۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۶۱۶:۰۰۱۸:۰۰۵۵۴۱۰۵

يحيرشت۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۳۱۳۷۶۰۱۳

يحيرشت۸۱۶:۰۰۱۸:۰۰۴۴۱۳۰۴

۷۰۷۰۳۰۴۰۰۷۰عمج۹
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۱۳۹۹/۰۴/۲۱ هبنش : ناحتما خيرات۱۵ : ناحتما زور

يدمحا خيش ريشدرايليمكت تاليصحترويط هيذغت رد يندعم داوم و اه نيماتيو۰۱_۵۰۱۲۲۴۷

يدابآزيزع يناهج نيسحيليمكت تاليصحتماد هيذغت رد كيتژرناويب۰۱_۵۰۱۲۲۸۴

يقداص يلعريمايليمكت تاليصحترويط رد يكيلوباتم ياه يراجنهان۰۱_۵۰۱۲۲۹۶

يسانشراك(دحاو ۲)يمومع يميشويب۰۱_۵۰۱۴۰۰۵

يدجم دمحميسانشراكيدربراك سكيمونژ۰۱_۵۰۱۴۱۷۸

يدجم دمحميليمكت تاليصحتكيمونژ۰۱_۵۰۱۴۲۱۳

ور صلاخ اويشيليمكت تاليصحتيعارز ناهايگ يژولوكا۰۱_۵۰۱۴۲۳۰

ور صلاخ اويشيليمكت تاليصحتطولخم تشك يژولوكا۰۱_۵۰۱۴۳۵۶

يرظن دازرفيسانشراك(۲+۱)يتنيز ياه هچتخرد و ناتخرد۰۱_۵۰۱۶۰۴۵

يبيرغ اويشيسانشراكتسيز طيحم و ناسنا۰۱_۵۰۱۶۱۶۸

يئافو رواييسانشراكيراكيزبس ينابم۰۱_۵۰۱۶۲۶۳

يگدولاش لازغيسانشراك۱ نالك داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۲۳

رهم كين ناماسيسانشراك(دحاو۲)يناسربآ ياه هكبش يحارط۰۱_۵۰۲۲۱۸۱

اريپ لگ اويهيليمكت تاليصحت۱ يزرواشك ياهنيشام رد نيون ثحابم۰۱_۵۰۲۴۰۷۲

شبات يقيرط همطافيسانشراك۲ كيزيف۰۱_۵۰۲۴۰۸۰

يئادخ لالجيسانشراككاخ كيناكم و كيزيف ينابم۰۱_۵۰۲۴۰۹۶
يئادخ لالجيسانشراككاخ كيناكم و كيزيف ينابم۰۲_۵۰۲۴۰۹۶

يعازخ يزورهب رصانيسانشراكداوم و يژرنا هنزاوم۰۱_۵۰۲۴۱۳۰

 ياه هناخراك واهنيشام رد يژرنا تيريدم و ليلحت۰۱_۵۰۲۴۱۴۶
يياذغ عيانص

يشيورد نيسحيسانشراك

يفيرش دهازيليمكت تاليصحتيتسيز ياهدوك هيهت يروانف۰۱_۵۰۲۶۱۲۲

 عبانم و رادياپ يزرواشك جيورت رد هتفرشيپ تيريدم۰۱_۵۰۲۸۰۴۳
يعيبط

يلالج دمحميليمكت تاليصحت

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۵ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۷۷۶۱۰۷

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۲۲۰۴

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۳۱۳۴۹۰۱۳

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۵۱۴۰۵

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۷۷۶۱۰۷

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۳۲۳۸۱۵۰۲۳

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۵۱۵۳۱۲۰۱۵

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۷۷۴۳۰۷

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۰۲۷۵۲۲۰۲۷

يحيرشت۱۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۷۲۷۱۹۸۰۲۷

يحيرشت۱۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۱۳۰۴

يحيرشت۱۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۹۳۸۲۰۱۸۰۳۸

يحيرشت۱۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۶۱۶۱۱۵۰۱۶

يحيرشت۱۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۹۹۳۶۰۹

يحيرشت۱۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۰۱۰۴۶۰۱۰

يحيرشت۱۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۱۴۰۵

يحيرشت۲۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۱۱۰۲
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۱۳۹۹/۰۴/۲۱ هبنش : ناحتما خيرات۱۵ : ناحتما زور

يديجمت نيدرفيسانشراك(دحاو۳)يمومع يميشويب۵۰_۵۰۹۸۰۸۰

يدابآزيزع يناهج نيسحيسانشراكيريش واگ هيذغت۰۱_۵۰۱۲۰۶۲

داشرف سابعيليمكت تاليصحترويط و ماد يژولويزيف رد نيون ثحابم۰۱_۵۰۱۲۲۸۲

داژن مارهب نمهبيليمكت تاليصحتاه شنت هب حساپ يلوكلم ياه مسيناكم۰۱_۵۰۱۴۲۲۳

يبسامهط جريايليمكت تاليصحتتسيز طيحم و اه شك تفآ۰۱_۵۰۱۴۲۴۰

هدرم هسو يس لداعيسانشراكتالغ ديلوت۰۱_۵۰۱۴۲۵۶
هدرم هسو يس لداعيسانشراكتالغ ديلوت۰۲_۵۰۱۴۲۵۶

يرفظم ربكا يلعيليمكت تاليصحتيهايگ لولس و تفاب تشك۰۱_۵۰۱۶۱۳۱
يرفظم ربكا يلعيليمكت تاليصحتيهايگ لولس و تفاب تشك۰۲_۵۰۱۶۱۳۱

يهلا باتك يرسكيسانشراكهژيو ياه هطوحم يحارط۰۱_۵۰۱۶۱۸۱

يرابغ دماحيسانشراك(دحاو۱)يلگنج ناهايگ ياهيراميب و تافآ۰۱_۵۰۱۸۱۳۳

عيفر يمظان داوجيليمكت تاليصحت(ديدج)تارشح يدنب هدر۰۱_۵۰۱۸۲۰۶

يميحر يجاح دومحميليمكت تاليصحتيليمكت يزرواشك ياه تسايس۰۱_۵۰۲۰۰۰۷

يميحر يجاح دومحميسانشراكيزرواشك هعسوت داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۳۱

يميحر يجاح دومحميسانشراكيعيبط عبانم و يزرواشك رادياپ هعسوت داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۹۶

يپچ نارماكيسانشراكيسدنهم يژولورديه۰۱_۵۰۲۲۰۴۶

اين يورسخ مايپيسانشراك۱يتابساحم كيلورديه۰۱_۵۰۲۲۱۹۳

يناهجيخا يميمص يداهيسانشراككيمانيد۰۱_۵۰۲۴۰۸۴

يهلا يبن لامكيسانشراك(۱+۱)اه كاخ يدنب هدر۰۱_۵۰۲۶۱۲۹
يهلا يبن لامكيسانشراك(۱+۱)اه كاخ يدنب هدر۰۲_۵۰۲۶۱۲۹

يديجمت نيدرفيسانشراك۲ يياذغ داوم يميش۰۱_۵۰۳۰۰۲۲

يديشروخ لالجيسانشراك(۲+۱)يمومع ينابغاب۵۰_۵۰۹۸۰۱۱
يديشروخ لالجيسانشراك(۲+۱)يمومع ينابغاب۵۷_۵۰۹۸۰۱۱

يديشروخ لالجيسانشراك(۲+۱)يمومع ينابغاب۵۱_۵۰۹۸۰۱۱
يديشروخ لالجيسانشراك(۲+۱)يمومع ينابغاب۵۲_۵۰۹۸۰۱۱

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۶ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۴۳۱۳۳۰۰۴۳

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۱۰۲۰۱۲

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۰۲۰۴۱۶۰۲۰

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۰۱۰۶۴۰۱۰

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۸۸۱۷۰۸

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۴۱۴۱۱۳۰۱۴

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۶۶۲۴۰۶

يحيرشت۳۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۴۰۴۰۴

يحيرشت۳۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۳۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۳۲۳۱۲۱۱۰۲۳

يحيرشت۳۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۳۰۰۳

يحيرشت۳۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۰۰۰۰۰

يحيرشت۳۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۰۲۰۱۰۱۰۰۲۰

يحيرشت۳۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۶۲۶۶۲۰۰۲۶

يحيرشت۳۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۷۲۷۶۲۱۰۲۷

يحيرشت۳۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۹۲۹۹۲۰۰۲۹

يحيرشت۴۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۵۲۵۷۱۸۰۲۵
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۱۳۹۹/۰۴/۲۱ هبنش : ناحتما خيرات۱۵ : ناحتما زور

يبارس زورهبيسانشراك(دحاو۲) يمومع ينابغاب۰۱_۵۰۹۸۰۱۲

هدرم هسو يس لداعيسانشراكتالغ تعارز۰۵_۵۰۹۸۰۵۶

هانپ قلاخ رصانيليمكت تاليصحتهتفرشيپ كاخ تظافح۰۱_۵۰۲۶۰۶۰

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۷ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۴۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۴۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۰۱۰۱

يحيرشت۴۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰۷۷۴۳۰۷

۵۲۳۵۱۲۲۰۰۳۱۲۰۵۱۲عمج۴۴
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۱۳۹۹/۰۴/۲۳ هبنش ود : ناحتما خيرات۱۷ : ناحتما زور

ريبك مزر دمحميسانشراك(۲+۱)لسع روبنز شرورپ۰۱_۵۰۱۲۰۵۶

يدمحم نيساييسانشراكرادياپ يزرواشك۰۱_۵۰۱۲۰۶۱
يدمحم نيساييسانشراكرادياپ يزرواشك ينابم۰۱_۵۰۹۸۰۵۷

ريبك مزر دمحميسانشراكلسع روبنز شرورپ زآ۰۱_۵۰۱۲۱۹۴

هداز متسر لالجيليمكت تاليصحتيهاگشيامزآ ياه هاگتسد دربراك و تخانش۰۱_۵۰۱۲۲۲۵

روپ نيزرف دجمايليمكت تاليصحتشراوگ يژولويزيف۰۱_۵۰۱۲۲۳۵

يفورعم دعسايليمكت تاليصحتهتفرشيپ كيتنژ يسدنهم۰۱_۵۰۱۴۲۲۸

يفورعم دعسايليمكت تاليصحتتفاب تشك و يدايدزازير۰۱_۵۰۱۴۳۱۷

ياچورق يهانپ نيسح دازرفيليمكت تاليصحتيعارز ناهايگ هيذغت يژولويزيف۰۱_۵۰۱۴۳۲۳

ياچورق يهانپ نيسح دازرفيليمكت تاليصحتيهايگ ومن و دشر يزاس لدم۰۱_۵۰۱۴۳۸۰

ريبك مزر دمحميسانشراك(دحاو۱)يرادروبنز۰۱_۵۰۱۶۱۱۶

يكلملادبع يدهميسانشراكيريوصت نايب۰۱_۵۰۱۶۱۷۰

يكلملادبع يدهميسانشراكيريوصت نايب۰۱_۵۰۱۶۲۹۱

يناخ يناث يداهيسانشراكيسدنهم رامآ۰۱_۵۰۲۲۰۹۵

يلوسر اخيلزيسانشراك(دحاو۲)هيزجت يميش۰۱_۵۰۲۶۰۰۵

يلوسر اخيلزيسانشراك(دحاو۲)هيزجت يميش۰۱_۵۰۳۰۰۰۵

يديجمت نيدرفيسانشراكاه ينديماشآ عيانص۰۱_۵۰۳۰۰۴۲

يلوسر اخيلزيسانشراك(۲+۱)هيزجت يميش۰۱_۵۰۳۰۰۷۶
يلوسر اخيلزيسانشراك(۲+۱)هيزجت يميش۰۲_۵۰۳۰۰۷۶
يلوسر اخيلزيسانشراك(۲+۱)هيزجت يميش۰۳_۵۰۳۰۰۷۶

روپ فورعم يفطصميسانشراك(ناياپدنب) يسانش لگنا۰۱_۵۰۱۲۳۶۸

يديشروخ لالجيسانشراكيا هيودا و ييوراد ناهايگ تعارز۰۱_۵۰۱۴۰۲۵

ناشخدب هيدهيليمكت تاليصحتيمك كيتنژ۰۱_۵۰۱۴۱۲۵

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۸ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۷۲۷۱۴۱۳۰۲۷

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۹۹۷۲۰۹

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۲۲۰۴

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۳۲۰۵

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۳۰۰۳

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۲۲۰۴

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۸۸۲۶۰۸

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۹۱۹۴۱۵۰۱۹

يحيرشت۱۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۷۴۶۲۸۱۸۰۴۶

يحيرشت۱۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۳۳۰۶

يحيرشت۱۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۱۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۰۳۰۵۲۵۰۳۰

يحيرشت۱۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۴۳۴۱۲۲۲۰۳۴

يحيرشت۱۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۵۱۵۸۷۰۱۵

يحيرشت۱۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۲۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲
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۱۳۹۹/۰۴/۲۳ هبنش ود : ناحتما خيرات۱۷ : ناحتما زور

ابص ششوك دومحميليمكت تاليصحتيهايگ مسيلوباتم و هيذغت۰۱_۵۰۱۶۱۹۴

يديشروخ لالجيسانشراكييوراد ناهايگ يرادرب هرهب و ديلوت۰۱_۵۰۱۶۲۷۲
يديشروخ لالجيسانشراكييوراد ناهايگ يرادرب هرهب و ديلوت۰۲_۵۰۱۶۲۷۲

هداز يجاح دمحميليمكت تاليصحتيهايگ يسانش سوريو۰۱_۵۰۱۸۰۵۶

هدازرداق نيمرشيسانشراكنواعت داصتقا لوصا۰۱_۵۰۲۰۰۹۸

ينايداژن يدهم زورهبيسانشراكينيمز ريز ياهبآ۰۱_۵۰۲۲۰۲۹
ينايداژن يدهم زورهبيسانشراكينيمز ريز ياهبآ۰۲_۵۰۲۲۰۲۹

يديجمت نيدرفيسانشراك(دحاو۲)تاليش و تشوگ يژولونكت۰۱_۵۰۳۰۰۲۹

يديجمت نيدرفيسانشراك(۲+۱)تاليش و تشوگ يژولونكت۰۱_۵۰۳۰۰۸۵
يديجمت نيدرفيسانشراك(۲+۱)تاليش و تشوگ يژولونكت۰۲_۵۰۳۰۰۸۵

دار يميحر ناماسيسانشراكليسنارفيد تالداعم۵۰_۵۰۹۸۰۰۳

ينامثع اليژيسانشراك(دحاو۲)كيتنژ۰۱_۵۰۹۸۰۲۰

ينامثع اليژيسانشراك(۲+۱)كيتنژ۵۰_۵۰۹۸۰۷۱
ينامثع اليژيسانشراك(۲+۱)كيتنژ۵۱_۵۰۹۸۰۷۱

يديجمت نيدرفيسانشراكتاليش و تشوگ يژولونكت هاگراك۰۱_۵۰۳۰۰۳۰

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۱۹ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۴۱۴۱۰۴۰۱۴

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۹۲۹۱۴۱۵۰۲۹

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۵۱۴۰۵

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۲۶۱۶۰۲۲

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۷۳۷۱۷۲۰۰۳۷

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۷۱۷۶۱۱۰۱۷

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۱۴۸۳۲۱۶۰۴۸

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۶۶۳۳۰۶

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۷۲۷۶۲۱۰۲۷

يحيرشت۳۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۱۱۰۰۱

۴۳۴۴۳۰۱۹۹۲۳۱۰۴۳۰عمج۳۲
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۱۳۹۹/۰۴/۲۵ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۱۹ : ناحتما زور

يزيزع نامثعيليمكت تاليصحتماد رد زاس و تخوس و شراوگ۰۱_۵۰۱۲۲۳۹

هداز متسر لالجيسانشراك(۲+۱)يناويح كيتنژ۰۱_۵۰۱۲۳۰۸

 ياهفلع و يهايگ ياهيراميب -تافآ كيژولوكا تيريدم۰۱_۵۰۱۴۱۴۳
زره

يبسامهط جريايليمكت تاليصحت

يزيزع طسابلادبعيسانشراكيعارز ناهايگ ياه يراميب تيريدم۰۱_۵۰۱۴۲۵۴
يزيزع طسابلادبعيسانشراكيعارز ناهايگ ياه يراميب تيريدم۰۲_۵۰۱۴۲۵۴

يردنكسا شونايكيسانشراكهژيو ياه كراپ يحارط۰۱_۵۰۱۶۱۸۰

يناخ يناث يداهيسانشراك(دحاو۲)يحطس ياهبآ يژولورديه۰۱_۵۰۲۲۰۰۵

يناهجيخا يميمص يداهيسانشراكداوم ملع۰۱_۵۰۲۴۰۱۷

ينيما اويشيسانشراك۱ قرب يسدنهم ينابم۰۱_۵۰۲۴۰۸۷

يعازخ يزورهب رصانيسانشراككيتامونب و كيلورديه ياه هناماس دربراك و تخانش۰۱_۵۰۲۴۱۰۱
يعازخ يزورهب رصانيسانشراككيتامونب و كيلورديه ياه هناماس دربراك و تخانش۰۲_۵۰۲۴۱۰۱

يعازخ يزورهب رصانيليمكت تاليصحتهتفرشيپ كيمانيدومرت۰۱_۵۰۲۴۱۶۳

يردنكسا دازرفيليمكت تاليصحتيراتفر و يعامتجا ياه هداد ليلحت رد هنايار دربراك۰۱_۵۰۲۸۰۳۸

يردنكسا دازرفيليمكت تاليصحتيزرواشك هناروانف ينيرفآراك ياه تصرف۰۱_۵۰۲۸۱۰۱

يدمحا خيش ريشدرايسانشراكيشك هجوج۰۱_۵۰۱۲۰۸۱

ريبك مزر دمحميليمكت تاليصحتكيمونژ يبايزرا۰۱_۵۰۱۲۲۵۹

يدجم دمحميسانشراكييوراد ناهايگ يژولونكتويب۰۱_۵۰۱۴۱۷۶

يدجم دمحميليمكت تاليصحتييوراد ناهايگ يژولونكتويب و يداژن هب۰۱_۵۰۱۴۲۱۵

هداز يجاح دمحميسانشراك(دحاو۲)هويم ناتخرد مهم ياهيراميب۰۱_۵۰۱۸۱۱۷

يرابغ دماحيليمكت تاليصحتتافآ كيژولويب لرتنك۰۱_۵۰۱۸۲۰۱

يزيزع طسابلادبعيليمكت تاليصحتيهايگ ياهيراميب هب تمواقم۰۱_۵۰۱۸۲۰۴

 عبانم و يزرواشك رد يضاير يزير همانرب دربراك۰۱_۵۰۲۰۰۹۴
يعيبط

يزوي سونافيسانشراك

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۰ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۶۰۰۶

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۱۲۱۱۶۵۰۲۱

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۵۱۰۶

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۰۲۰۴۱۶۰۲۰

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۰۱۰۳۷۰۱۰

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۱۳۱۱۶۱۵۰۳۱

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۰۴۰۲۴۱۶۰۴۰

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۵۱۵۷۸۰۱۵

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۸۱۸۱۳۵۰۱۸

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۴۳۱۰۴

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۴۲۲۰۴

يحيرشت۱۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۷۱۷۸۹۰۱۷

يحيرشت۱۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۱۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۴۸۰۱۲

يحيرشت۱۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۸۷۲۵۰۷

يحيرشت۱۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۱۲۰۳۱۷۰۲۰

يحيرشت۱۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۲۲۰۴

يحيرشت۱۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۲۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۱۳۱۱۳۱۸۰۳۱
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يميرك رايتخبيليمكت تاليصحتهتفرشيپ كاخ كيزيف۰۱_۵۰۲۲۱۶۸

يشيورد نيسحيسانشراك۲ حلاصم تمواقم۰۱_۵۰۲۴۰۱۵

يئادخ لالجيسانشراك۱دحاو تايلمع۰۱_۵۰۲۴۱۳۳

يدومحم هيردقيسانشراك۱ تالامتحا و رامآ۵۰_۵۰۹۸۰۱۹

هداز يتشهب ريژهيسانشراك۱ تالامتحا و رامآ۵۱_۵۰۹۸۰۱۹

يدومحم هيردقيسانشراك۱ تالامتحا و رامآ۵۲_۵۰۹۸۰۱۹

هدنبرد يريصق اميشيسانشراك۱ تالامتحا و رامآ۵۴_۵۰۹۸۰۱۹

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۱ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۲۱۲۹۳۰۱۲

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۰۱۰۴۶۰۱۰

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۶۳۶۹۲۷۰۳۶

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۲۳۰۸۲۲۰۳۰

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۱۳۱۹۲۲۰۳۱

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۱۷۱۴۰۲۱

۴۲۳۴۱۷۱۸۳۲۳۴۰۴۱۷عمج۲۸
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ياچورق يهانپ نيسح دازرفيسانشراك(دحاو۱)رذب يهاوگ و لرتنك۰۱_۵۰۱۴۰۲۹

ياچورق يهانپ نيسح دازرفيليمكت تاليصحترذب نومزآ ياه شور۰۱_۵۰۱۴۱۲۹

يئاباب ناوريسيليمكت تاليصحتاه شك فلع لمع هوحن۰۱_۵۰۱۴۳۳۸

يرظن دازرفيسانشراكينامتراپآ ناهايگ۰۱_۵۰۱۶۱۶۵

رهم كين ناماسيسانشراكينامتخاس ياهشور و حلاصم۰۱_۵۰۱۶۱۷۳

يرداق رصانيليمكت تاليصحتهويم ناتخرد تايلمع۰۱_۵۰۱۶۲۰۲

يئافو رواييليمكت تاليصحتيراك يزبس تايلمع۰۱_۵۰۱۶۲۰۶

رهم كين ناماسيسانشراكزبس ياضف رد ينامتخاس ياه شور و حلاصم۰۱_۵۰۱۶۲۹۴
رهم كين ناماسيسانشراكزبس ياضف رد ينامتخاس ياه شور و حلاصم۰۲_۵۰۱۶۲۹۴

يميحر يجاح دومحميليمكت تاليصحتيليمكت يزرواشك هعسوت داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۰۶

يميحر يجاح دومحميليمكت تاليصحتيليمكت يزرواشك ياهدحاو تيريدم۰۱_۵۰۲۰۰۱۲

يميحر يجاح دومحميسانشراكيماد و يعراز ياهدحاو تيريدم۰۱_۵۰۲۰۰۲۷

 يعيبط عبانم و يزرواشك رادياپ هعسوت داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۷۶
يليمكت

يميحر يجاح دومحميليمكت تاليصحت

رهم كين ناماسيسانشراك(دحاو ۱)ينامتخاس ياهشور و حلاصم۰۱_۵۰۲۲۰۲۱

يناخ يناث يداهيسانشراكيا هنايار يسيون همانرب هاگراك۰۲_۵۰۲۲۰۹۴

اين يورسخ مايپيسانشراكيياتسيا۰۱_۵۰۲۲۱۲۴
اين يورسخ مايپيسانشراكيياتسيا۰۲_۵۰۲۲۱۲۴

يكلم اضر دمحميسانشراكقيقد يزرواشك ينابم۰۱_۵۰۲۴۱۱۳

ينيمادمحم دعسايسانشراكمرج لاقتنا۰۱_۵۰۲۴۱۲۸

يشيورد نيسحيليمكت تاليصحتيضاير يزاس لدم و يزاس هيبش۰۱_۵۰۲۴۱۶۹

ينيسح رهاطدمحم ديسيسانشراككاخ يميش۰۱_۵۰۲۶۰۰۶
ينيسح رهاطدمحم ديسيسانشراككاخ يميش۰۲_۵۰۲۶۰۰۶

)يياذغ عيانص رد تابلقت لرتنك و يزاسدرادناتسا۰۱_۵۰۳۰۰۶۹
(دحاو۲

يرصق باهشيسانشراك

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۲ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۳۳۰۶

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۲۱۲۴۸۰۱۲

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۰۱۰۱

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۴۱۰۵

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۳۲۳۴۱۹۰۲۳

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۴۳۰۳۰۳

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۲۴۰۶

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۱۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۴۱۰۵

يحيرشت۱۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۲۱۲۶۶۰۱۲

يحيرشت۱۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۸۲۷۱۴۱۳۰۲۷

يحيرشت۱۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۳۲۳۱۴۹۰۲۳

يحيرشت۱۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۰۱۰۴۶۰۱۰

يحيرشت۱۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۱۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۰۲۰۳۱۷۰۲۰

يحيرشت۲۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۰۳۰۴۲۶۰۳۰
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شخبرون نميهيسانشراك(۲+۱) ۱يياذغ داوم يژولويبوركيم۰۱_۵۰۳۰۰۷۵
شخبرون نميهيسانشراك(۲+۱) ۱يياذغ داوم يژولويبوركيم۰۲_۵۰۳۰۰۷۵

يئاباب ناوريسيسانشراكزره ياه فلع تيريدم و ينابم۰۱_۵۰۱۴۲۵۱
يئاباب ناوريسيسانشراكزره ياه فلع تيريدم و ينابم۰۲_۵۰۱۴۲۵۱
يئاباب ناوريسيسانشراك زره ياه فلع تيريدم و يياسانش۰۱_۵۰۱۶۳۰۵
يئاباب ناوريسيسانشراك زره ياه فلع تيريدم و يياسانش۰۲_۵۰۱۶۳۰۵
يئاباب ناوريسيسانشراكاهنآ لرتنك و زره ياهفلع۵۰_۵۰۹۸۰۵۹

يبسامهط جريايسانشراكاهنآ لرتنك و زره ياهفلع۵۲_۵۰۹۸۰۵۹
يبسامهط جريايسانشراكاهنآ لرتنك و زره ياهفلع۵۳_۵۰۹۸۰۵۹

يبسامهط جريايسانشراك(۲+۱)يمومع تعارز۰۱_۵۰۹۸۰۸۸
يبسامهط جريايسانشراك(۲+۱)يمومع تعارز۰۲_۵۰۹۸۰۸۸

يقداص يلعريمايسانشراكيتشوگ ياه هجوج شرورپ۰۱_۵۰۱۲۰۷۶

يزيزع نامثعيليمكت تاليصحتماد رد يكيلوباتم ياه يراجنهان۰۱_۵۰۱۲۲۸۷

يفيرش مارآيسانشراكيسانش چراق۰۱_۵۰۱۲۳۷۱

ور صلاخ اويشيليمكت تاليصحتهتفرشيپ ييوراد ناهايگ ديلوت۰۱_۵۰۱۴۳۳۲

ور صلاخ اويشيليمكت تاليصحتيعارز ياه ماظن موب رادياپ تيريدم۰۱_۵۰۱۴۳۶۰

يقداص نيمايليمكت تاليصحتيا هناخلگ طيارش رد اه يراميب و تافآ تيريدم۰۱_۵۰۱۶۲۱۷

يبارس زورهبيسانشراك۱ يراكيزبس ياه تراهم۰۱_۵۰۱۶۲۶۵

يديشروخ لالجيسانشراكييوراد ناهايگ ينابم۰۱_۵۰۱۶۲۷۱

يزوي سونافيسانشراكيزرواشك داصتقا رد رامآ دربراك۰۱_۵۰۲۰۰۸۶

يميحر يجاح دومحميسانشراكيزرواشك ياهدحاو تيريدم۰۱_۵۰۲۰۰۹۲

اين يورسخ مايپيسانشراكيبآ ياه هژورپ دروآرب و هرتم۰۱_۵۰۲۲۰۵۵
اين يورسخ مايپيسانشراكيبآ ياه هژورپ دروآرب و هرتم۰۲_۵۰۲۲۰۵۵

شخبرون نميهيسانشراك(دحاو۳)اه هدروارف و ريش يژولونكت۰۱_۵۰۳۰۰۳۵

شخبرون نميهيسانشراكيمومع يژولويبوركيم۰۱_۵۰۳۰۰۸۰
شخبرون نميهيسانشراكيمومع يژولويبوركيم۰۲_۵۰۳۰۰۸۰

شخبرون نميهيسانشراك۱اه هدروآرف و ريش يژولونكت۰۱_۵۰۳۰۰۸۸

ابص ششوك دومحميسانشراك(۲+۱)يمومع ينابغاب۵۵_۵۰۹۸۰۱۱
ابص ششوك دومحميسانشراك(۲+۱)يمومع ينابغاب۵۶_۵۰۹۸۰۱۱

يدمحا خيش ريشدرايسانشراكيلها تاناويح يسانش راتفر زآ۰۱_۵۰۱۲۱۹۲

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۳ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۵۳۵۸۲۷۰۳۵

يحيرشت۲۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۶۳۶۱۲۲۴۰۳۶

يحيرشت۲۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۲۱۲۲۱۰۰۱۲

يحيرشت۲۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۱۳۱۲۱۱۰۰۳۱

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۲۱۰۱۲۰۲۲

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۵۱۵۸۷۰۱۵

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۳۰۰۳

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۵۵۰۰۵

يحيرشت۳۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۲۹۱۳۰۲۲

يحيرشت۳۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۴۱۴۷۷۰۱۴

يحيرشت۳۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۵۲۰۷

يحيرشت۳۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۰۳۰۱۱۱۹۰۳۰

يحيرشت۳۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۲۴۲۲۳۱۹۰۴۲

يحيرشت۳۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۱۳۰۴

يحيرشت۳۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۸۲۸۹۱۹۰۲۸

يحيرشت۳۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۸۱۸۶۱۲۰۱۸

يحيرشت۳۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۳۳۹۲۴۰۳۳

يحيرشت۴۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰۴۴۲۲۰۴
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۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هبنش : ناحتما خيرات۲۲ : ناحتما زور

يناخ يناث يداهيسانشراكيا هنايار يسيون همانرب هاگراك۰۱_۵۰۲۲۰۹۴

يناخ يناث يداهيسانشراكيا هنايار يسيون همانرب هاگراك۰۳_۵۰۲۲۰۹۴

 عيانص رد تابلقت لرتنك و يزاسدرادناتسا هاگراك۰۱_۵۰۳۰۰۷۰
يياذغ

يرصق باهشيسانشراك

 عيانص رد تابلقت لرتنك و يزاسدرادناتسا هاگراك۰۲_۵۰۳۰۰۷۰
يياذغ

يرصق باهشيسانشراك

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۴ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۴۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۴۲۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۴۱۴۷۷۰۱۴

يحيرشت۴۳۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۷۱۷۴۱۳۰۱۷

يحيرشت۴۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۳۱۳۰۱۳۰۱۳

۶۱۰۶۰۸۲۳۷۳۷۱۰۶۰۸عمج۴۵
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۱۳۹۹/۰۴/۳۰ هبنش ود : ناحتما خيرات۲۴ : ناحتما زور

يميرك دمحايسانشراك(دحاو۱)ناد كاروخ و كاروخ۰۱_۵۰۱۲۰۲۶

يدمحا خيش ريشدرايليمكت تاليصحترويط هيذغت رد كيتژرناويب۰۱_۵۰۱۲۲۹۳

يميرك دمحايسانشراكرويط و ماد كاروخ ديلوت يروانف۰۱_۵۰۱۲۳۳۵

هداز متسر لالجيسانشراكيروناج يژولونكتويب۰۱_۵۰۱۴۱۷۵

يميحر يجاح دومحميليمكت تاليصحتكيژولوكا داصتقا ينابم۰۱_۵۰۱۴۲۲۹

هدرم هسو يس لداعيليمكت تاليصحتيعارز ناهايگ يژولويزيف رد يهاگشيامزآ ياهشور۰۱_۵۰۱۴۳۵۳

هدنبرد يريصق اميشيسانشراكيزرواشك ياهدحاو يرادباسح۰۱_۵۰۲۰۰۳۵

رهم كين ناماسيسانشراك۲ يبآ ياه هزاس يحارط۰۱_۵۰۲۲۰۴۵

اريپ لگ اويهيسانشراك۱ ءازجا يحارط۰۱_۵۰۲۴۰۴۲

شخبرون نميهيسانشراكيياذغ داوم و يمومع يژولويبوركيم۰۱_۵۰۲۴۲۰۸
شخبرون نميهيسانشراكيياذغ داوم و يمومع يژولويبوركيم۰۲_۵۰۲۴۲۰۸

يميحر نشوريسانشراك(۱+۱) يسانش نيمز۰۱_۵۰۲۶۱۳۲
يميحر نشوريسانشراك(۱+۱) يسانش نيمز۰۲_۵۰۲۶۱۳۲

ينيمادمحم دعسايسانشراك۱يياذغ عيانص يسدنهم لوصا۰۱_۵۰۳۰۰۲۳

ينامثع اليژيسانشراك۱ يزرواشك مولع رد يشيامزآ ياه حرط۰۱_۵۰۱۴۲۴۷
ينامثع اليژيسانشراكيسدنهم ياه شيامزآ يرامآ ليلحت و حرط۰۱_۵۰۲۴۲۲۵
ينامثع اليژيسانشراكيزرواشك ياهشيامزآ حرط۵۰_۵۰۹۸۰۳۷

يرواد دوعسميسانشراكهايگ و كاخ ،بآ هطبار۰۱_۵۰۹۸۰۴۲
يرواد دوعسميسانشراكهايگ و كاخ ،بآ هطبار۰۲_۵۰۹۸۰۴۲

يريزو دعسايليمكت تاليصحت(دشرا)يسانش ينميا ينابم۰۱_۵۰۱۲۱۳۰

يقداص يلعريمايليمكت تاليصحترويط رد زاس و تخوس و شراوگ۰۱_۵۰۱۲۲۴۵

يريزو دعسايليمكت تاليصحتيسانش تفاب۰۱_۵۰۱۲۲۷۱

يداوج روميتيليمكت تاليصحتيهايگ دشر هدننك ميظنت داوم۰۱_۵۰۱۶۰۵۶

يقداص نيمايليمكت تاليصحتتارشح يژولويزيف۰۱_۵۰۱۸۰۷۹

عيفر يمظان داوجيسانشراك(دحاو۱)يرابنا تافآ۰۱_۵۰۱۸۱۲۳

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۵ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۵۳۲۰۵

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۰۲۰۱۰۱۰۰۲۰

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۳۱۳۴۹۰۱۳

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۵۱۰۶

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۳۱۱۱۲۰۰۳۱

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۹۲۹۱۷۱۲۰۲۹

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۲۱۲۶۶۰۱۲

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۰۳۰۱۵۱۵۰۳۰

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۸۱۸۴۱۴۰۱۸

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۵۳۵۸۲۷۰۳۵

يحيرشت۱۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۰۱۸۶۱۲۰۱۸

يحيرشت۱۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۰۲۰۷۱۳۰۲۰

يحيرشت۱۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۱۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۶۱۰۷

يحيرشت۱۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۱۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۱۱۷۴۰۱۱

يحيرشت۱۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۶۶۳۳۰۶

يحيرشت۲۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۹۱۹۲۱۷۰۱۹
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۱۳۹۹/۰۴/۳۰ هبنش ود : ناحتما خيرات۲۴ : ناحتما زور

يلالج دمحميسانشراكيزرواشك شزومآ و جيورت لوصا۰۱_۵۰۲۰۰۱۷

يلالج دمحميسانشراكيزرواشك شزومآ و جيورت ينابم۰۱_۵۰۲۰۱۰۸

رهم كين ناماسيسانشراك(دحاو۲)كاخ كيناكم۰۱_۵۰۲۲۰۱۵

يناخ يناث يداهيليمكت تاليصحتدنمشوه هناماس ينابم۰۱_۵۰۲۲۱۸۵

يلالج دمحميليمكت تاليصحتيزرواشك يروآون ماظن۰۱_۵۰۲۸۰۹۷

يلالج دمحميليمكت تاليصحتيروانف يدربهار تيريدم و يهوژپ هدنيآ۰۱_۵۰۲۸۱۰۵

يعراز اريمسيسانشراك(دحاو۱)يشك هشقن و ينف مسر۰۱_۵۰۳۰۰۰۳

يعراز اريمسيسانشراك(۱+۱)يشك هشقن و ينف مسر۰۱_۵۰۳۰۰۷۸
يعراز اريمسيسانشراك(۱+۱)يشك هشقن و ينف مسر۰۲_۵۰۳۰۰۷۸

ينامحر نالسرايسانشراكليسنارفيد تالداعم۰۱_۵۰۹۸۰۰۳

يرديح اضرمالغيسانشراكيژولوكا۵۰_۵۰۹۸۰۷۰

يلامج نامرآيسانشراكيژولوكا۵۱_۵۰۹۸۰۷۰

روپ فورعم يفطصميسانشراكيژولوكا۵۳_۵۰۹۸۰۷۰

يناحبس ناويكيسانشراك(دحاو۲)يسانشروناج۰۱_۵۰۹۸۰۷۶

يمظع ايرديسانشراك(دحاو ۲)۱ كيزيف۰۱_۵۰۹۸۰۸۳

يمالس ناميپيسانشراكيشك هشقن و ينف مسر هاگراك۰۱_۵۰۲۲۰۰۲

يعراز اريمسيسانشراكيشك هشقن و ينف مسر هاگراك۰۱_۵۰۳۰۰۰۴

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۶ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۱۲۱۹۱۲۰۲۱

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۰۳۰۱۹۱۱۰۳۰

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۲۱۰۳

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۵۲۵۸۱۷۰۲۵

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۲۲۰۴

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۵۲۵۱۲۴۰۲۵

يحيرشت۳۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۸۲۸۹۱۹۰۲۸

يحيرشت۳۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۲۳۲۱۵۱۷۰۳۲

يحيرشت۳۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۲۲۰۴

يحيرشت۳۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۵۲۵۲۳۰۲۲۰۵۲

يحيرشت۳۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۳۶۱۶:۰۰۱۸:۰۰۲۲۱۱۰۲

۵۳۱۵۲۷۲۲۵۳۰۲۰۵۲۷عمج۳۷
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۱۳۹۹/۰۵/۰۱ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۲۶ : ناحتما زور

يدمحا خيش ريشدرايسانشراكراذگ مخت ياهغرم شرورپ زآ۰۱_۵۰۱۲۲۰۰

ريبك مزر دمحميليمكت تاليصحتماد حالصا ياهرازفا مرن اب ييانشآ۰۱_۵۰۱۲۲۲۰

يدمحا خيش ريشدرايسانشراك(۱+۱)ردام و دادجا غرم شرورپ۰۱_۵۰۱۲۳۲۳

وخشوخ سنوييسانشراكيزرواشك يسانش ميلقا و اوه۰۱_۵۰۱۴۳۸۹
وخشوخ سنوييسانشراكيزرواشك يسانش ميلقا و اوه۰۲_۵۰۱۴۳۸۹

ينيسح رهاطدمحم ديسيسانشراكاهدوك و كاخ يزيخلصاح۰۱_۵۰۱۶۱۶۷

ربكا يبوقعي يلعيسانشراكيتامدقم يهايگ يسانش دوتامن۰۱_۵۰۱۸۱۷۷

وخشوخ سنوييسانشراكيزرواشك يسانش ميلقا و يرايبآ۰۱_۵۰۲۰۰۰۸

هدنبرد يريصق اميشيسانشراكيزرواشك ديلوت داصتقا۰۱_۵۰۲۰۰۳۳

يحتف زيورپيسانشراكيشكهز ياه هناماس يحارط۰۱_۵۰۲۲۱۱۴
يحتف زيورپيسانشراكيشكهز ياه هناماس يحارط۰۲_۵۰۲۲۱۱۴

اين يورسخ مايپيسانشراك(يلمع-دحاو۱)يياتسيا زآ۰۱_۵۰۲۲۱۸۳

يعراز اريمسيليمكت تاليصحتقيقحت شور۰۱_۵۰۲۴۰۶۳

يئادخ لالجيسانشراكروتكارت كيناكم۰۱_۵۰۲۴۰۹۷
يئادخ لالجيسانشراكروتكارت كيناكم۰۲_۵۰۲۴۰۹۷

يهللاركش دازآيسانشراك(دحاو۲)رتويپماك دربراك۰۱_۵۰۳۰۰۰۱

يهللاركش دازآيسانشراك(۲+۱) رتويپماك دربراك۰۱_۵۰۳۰۰۷۷
يهللاركش دازآيسانشراك(۲+۱) رتويپماك دربراك۰۲_۵۰۳۰۰۷۷

وخشوخ سنوييسانشراك(دحاو۲) يسانش ميلقا و اوه۵۰_۵۰۹۸۰۲۶

يزيزع نامثعيليمكت تاليصحتكاروخ يذغم دض لماوع و اه يندوزفا۰۱_۵۰۱۲۲۳۸

يديشر ريمايليمكت تاليصحت(۲+۱)سنايراو ياه هفلوم دروآرب۰۱_۵۰۱۲۲۶۰

يگدولاش لازغيسانشراك(۱+۱)يرادباسح و تيريدم۰۱_۵۰۱۲۳۰۲

يقداص نيمايسانشراكيسانش مس۰۱_۵۰۱۲۳۷۶

يليمكت تاليصحتقيقحت شور۰۱_۵۰۱۴۰۸۳

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۷ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۰۱۰۱

يحيرشت۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۷۱۷۸۹۰۱۷

يحيرشت۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۴۱۴۱۱۳۰۱۴

يحيرشت۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۹۲۸۷۲۱۰۲۸

يحيرشت۶۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۴۱۴۱۱۳۰۱۴

يحيرشت۷۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۸۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۳۲۱۳۱۸۰۲۱

يحيرشت۹۰۸:۰۰۱۰:۳۰۵۰۵۰۲۸۲۲۰۵۰

يحيرشت۱۰۰۸:۰۰۱۰:۳۰۷۷۶۱۰۷

يحيرشت۱۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۲۱۱۶۵۰۱۱

يحيرشت۱۲۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۰۲۰۱۲۸۰۲۰

يحيرشت۱۳۰۸:۰۰۱۰:۳۰۱۱۱۰۰۱

يحيرشت۱۴۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۵۲۵۸۱۷۰۲۵

يحيرشت۱۵۰۸:۰۰۱۰:۳۰۲۴۲۴۱۱۱۳۰۲۴

يحيرشت۱۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۶۶۶۰۰۶

يحيرشت۱۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۱۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۵۱۵۸۷۰۱۵

يحيرشت۱۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۵۱۵۸۷۰۱۵

يحيرشت۲۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۱۰۱۰۱
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۱۳۹۹/۰۵/۰۱ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۲۶ : ناحتما زور

يهلا باتك يرسكيسانشراكيرهش ياهاضف يحارط۰۱_۵۰۱۶۱۷۷

يئافو رواييليمكت تاليصحتيهايگ يژولونكتويب۰۱_۵۰۱۶۱۹۵

يهلا باتك يرسكيسانشراكيرهش ياهاضف يحارط۰۱_۵۰۱۶۲۹۶

ربكا يبوقعي يلعيليمكت تاليصحتيهايگ لگنا ياهدتامن و يسانش دتامن لوصا۰۱_۵۰۱۸۰۵۹

يرداق نمحرلادبعيسانشراكيزرواشك ياه هدروآرف يرادهگن و ليدبت لوصا۰۱_۵۰۲۰۰۱۹

يحور دابعيسانشراكيعيبط عبانم و يزرواشك قوقح۰۱_۵۰۲۰۰۹۹

يناخ يناث يداهيسانشراكيا هنايار يسيون همانرب۰۱_۵۰۲۲۰۹۳

يحتف زيورپيليمكت تاليصحتيليمكت يشكهز۰۱_۵۰۲۲۱۶۴

۰۰۰۰۰۰يسانشراكيسدنهم تايضاير۰۱_۵۰۲۴۰۸۳

يفيرش دهازيسانشراكتسوپمك۰۱_۵۰۲۶۰۷۶

يعراز اريمسيسانشراكيزرواشك ياهنيشام۰۱_۵۰۲۶۰۹۹

ينيسح رهاطدمحم ديسيليمكت تاليصحتهايگ هيذغت تيريدم۰۱_۵۰۲۶۱۱۷

ينيمادمحم دعسايسانشراك(دحاو ۳)يياذغ داوم تيفيك لرتنك۰۱_۵۰۳۰۰۴۷

ينيمادمحم دعسايسانشراكيياذغ داوم تيفيك لرتنك۰۱_۵۰۳۰۰۹۵
ينيمادمحم دعسايسانشراكيياذغ داوم تيفيك لرتنك۰۲_۵۰۳۰۰۹۵

يمالس ناميپيسانشراك(۲+۱)يزرواشك ياهنيشام۵۰_۵۰۹۸۰۶۳
يمالس ناميپيسانشراك(۲+۱)يزرواشك ياهنيشام۵۵_۵۰۹۸۰۶۳

يعراز اريمسيسانشراك(۲+۱)يزرواشك ياهنيشام۵۲_۵۰۹۸۰۶۳
يعراز اريمسيسانشراك(۲+۱)يزرواشك ياهنيشام۵۳_۵۰۹۸۰۶۳

يميرك دمحايليمكت تاليصحت(دشرا)يصصخت نابز۰۱_۵۰۱۲۲۲۸

يهلا يبن لامكيليمكت تاليصحتيضارا بسانت يبايزرا۰۱_۵۰۲۶۱۱۳

يدمحا خيش ريشدرايليمكت تاليصحت(دشرا)صوصخم هلئسم۰۱_۵۰۱۲۱۷۳

يهللاركش دازآيسانشراكرتويپماك دربراك هاگراك۰۱_۵۰۳۰۰۰۲

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۸ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۲۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۰۲۰۲

يحيرشت۲۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۴۱۴۱۰۴۰۱۴

يحيرشت۲۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۸۱۸۴۱۴۰۱۸

يحيرشت۲۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۰۳۰۳

يحيرشت۲۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۰۳۰۱۰۲۰۰۳۰

يحيرشت۲۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۰۲۰۸۱۲۰۲۰

يحيرشت۲۷۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۵۳۴۱۷۱۷۰۳۴

يحيرشت۲۸۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۶۱۰۷

يحيرشت۲۹۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۳۳۷۲۱۱۶۰۳۷

يحيرشت۳۰۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۶۱۶۲۱۴۰۱۶

يحيرشت۳۱۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۳۱۲۰۳

يحيرشت۳۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۴۴۱۳۰۴

يحيرشت۳۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۷۷۳۴۰۷

يحيرشت۳۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۱۵۱۵۳۱۲۰۱۵

يحيرشت۳۵۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۱۳۱۸۲۳۰۳۱

يحيرشت۳۶۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۰۲۰۴۱۶۰۲۰

يحيرشت۳۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰۱۹۱۹۱۴۵۰۱۹

يحيرشت۳۸۱۴:۰۰۱۶:۰۰۷۷۴۳۰۷

يحيرشت۳۹۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۹۱۹۱۰۹۰۱۹

يحيرشت۴۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۱۱۰۰۱
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۱۳۹۹/۰۵/۰۱ هبنش راهچ : ناحتما خيرات۲۶ : ناحتما زور

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۲۹ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

۵۹۴۵۸۳۲۴۴۳۳۹۰۵۸۳عمج۴۱
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۱۳۹۹/۰۵/۰۲ هبنش جنپ : ناحتما خيرات۲۷ : ناحتما زور

يميرك دمحايسانشراكناد كاروخ و كاروخ زآ۰۱_۵۰۱۲۰۲۷

روپ نيزرف دجمايسانشراكرويط و ماد ياهيراميب زآ۰۱_۵۰۱۲۰۳۵

هدازرداق نيمرشيسانشراكيزرواشك راك يورين داصتقا۰۱_۵۰۲۰۱۰۰

يرابغ دماحيسانشراكتافآ عفد و يسانش هرشحزآ۰۱_۵۰۹۸۰۶۹

داشرف سابعيسانشراكلثم ديلوت يژولويزيف زآ۰۱_۵۰۱۲۱۰۸

يداوف رونچيسانشراكيمومع كيزيفزآ۰۱_۵۰۹۸۰۵۱

يدمحا فسوييسانشراك۱ يراكلگ ياهتراهم۰۱_۵۰۱۶۲۶۹

يدمحا فسوييسانشراك۱ يراكلگ ياهتراهم۰۲_۵۰۱۶۲۶۹

ينيسح الهشيسانشراك۲ يسانشهايگ زآ۰۱_۵۰۱۸۰۰۲

يتشدلا رصق يديعس كلم هديمحيليمكت تاليصحتينف و يملع يسيون هلاقم۰۱_۵۰۲۸۰۱۳

يتشدلا رصق يديعس كلم هديمحيليمكت تاليصحتيعيبط عبانم و يزرواشك هعسوت يسانش هعماج۰۱_۵۰۲۸۰۴۴

يسانشراكهيزجت يميش زآ۰۱_۵۰۳۰۰۰۶

ناتسدرك هاگشناد
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ :نامز۱۳۹۸-۹۹يليصحت لاس مود مرت رد سورد تاناحتما همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۳۰ زا ۳۰ : هحفص۲۰۶ :شرازگ هرامش

داتسا مان و يناحتما هورگ سوردفيدر
 لك

ناحتما لحموجشناد
 عون

ناحتما

وجشناددادعتناحتما اب وجشنادتعاس

نزدرملكناياپعورش
 اب
لحم

 نودب
لحم

يحيرشت۱۰۸:۰۰۱۰:۳۰۶۶۴۲۰۶

يحيرشت۲۱۰:۳۰۱۳:۰۰۹۹۶۳۰۹

يحيرشت۳۱۰:۳۰۱۳:۰۰۳۹۳۸۱۰۲۸۰۳۸

يحيرشت۴۱۰:۳۰۱۳:۰۰۲۲۲۰۰۲

يحيرشت۵۱۴:۰۰۱۶:۰۰۵۵۴۱۰۵

يحيرشت۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰۱۱۰۱۰۱

يحيرشت۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۷۱۷۴۱۳۰۱۷

يحيرشت۸۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۰۱۰۲۸۰۱۰

يحيرشت۹۱۶:۰۰۱۸:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۱۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰۴۴۳۱۰۴

يحيرشت۱۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰۲۲۱۱۰۲

يحيرشت۱۲۱۶:۰۰۱۸:۰۰۱۱۰۱۰۱

۹۸۹۷۳۷۶۰۰۹۷عمج۱۳
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