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یراجت تمالع تبث یمسر یهگآ

تمالع هنومن تمالع هنومن

1399/11/151399/11/15 :خروم :خروم139950140001132759139950140001132759 : تمالع تبث همانراهظا هرامش : تمالع تبث همانراهظا هرامش

1400/05/151400/05/15 :خروم :خروم396547396547 : تمالع تبث هرامش : تمالع تبث هرامش

538054538054 :تبث هرامش دودحم تیلوئسم اب:یقوقح صخش عون اریو روآ نف نیورآ تکرش : تمالع کلام :تبث هرامش دودحم تیلوئسم اب:یقوقح صخش عون اریو روآ نف نیورآ تکرش : تمالع کلام

هچوک ، رف یسوواک ناردارب دیهش نابایخ ، هشیدنا-دابآ سابع هلحم ،نارهت رهش ، یزکرم شخب ، نارهت ناتسرهش ، 1515 هقطنم - نارهت ناتسا :یناشن هقطنم - نارهت ناتسا :یناشن هچوک ، رف یسوواک ناردارب دیهش نابایخ ، هشیدنا-دابآ سابع هلحم ،نارهت رهش ، یزکرم شخب ، نارهت ناتسرهش ، 

یبرغ دحاو ، مجنپ هقبط ، 55 کالپ ، ینطو ایرآ دیهش کالپ ، ینطو ایرآ دیهش یبرغ دحاو ، مجنپ هقبط ، 

ناریا :تیعبات ناریا :تیعبات

:تاقبط / هقبط / تامدخ / اهالاک :تاقبط / هقبط / تامدخ / اهالاک

تراجت شور هب ناگدننک فرصم و تامدخ و الاک ناگدننک عیزوت و ناگدننک نیمات، راک و بسک نابحاص نیب یزاجم طابترا یرارقرب و داجیا :3535 هقبط هقبط تراجت شور هب ناگدننک فرصم و تامدخ و الاک ناگدننک عیزوت و ناگدننک نیمات، راک و بسک نابحاص نیب یزاجم طابترا یرارقرب و داجیا :

،یتنرتنیا شورف و دیرخ ،یشورف هدرخ تامدخ ،)اهتراجت ریاس یارب تامدخ و اهالاک دیرخ( نارگید یارب دیرخ و هیهت تامدخ ،یکینورتکلا ،یتنرتنیا شورف و دیرخ ،یشورف هدرخ تامدخ ،)اهتراجت ریاس یارب تامدخ و اهالاک دیرخ( نارگید یارب دیرخ و هیهت تامدخ ،یکینورتکلا

تاملک زا کی ره هب تبسن یضاقتم ،هنومن قبط دشاب یم هدند خرچ لکش هب و هدیبسچ مهب هکDGDG فورح و یسرافب هعطق یجید تاملک :تمالع ءازجا فورح و یسرافب هعطق یجید تاملک :تمالع ءازجا تاملک زا کی ره هب تبسن یضاقتم ،هنومن قبط دشاب یم هدند خرچ لکش هب و هدیبسچ مهب هک

. درادن یراصحنا هدافتسا قح ییاهنت هب . درادن یراصحنا هدافتسا قح ییاهنت هب

1409/11/151409/11/15 یلا  یلا 1399/11/151399/11/15 خیرات زا لاس هد : تمالع تبث رابتعا تدم خیرات زا لاس هد : تمالع تبث رابتعا تدم


