
1 یهَوع یضایر 1 یهَوع یضایر

 ىازق یعَضَه زیسفت
نیزک

 ىازق یعَضَه زیسفت
نیزک

یسراف ىابس یسراف ىابس

1 یهالسا ِطیذًا 2 یهالسا ِطیذًا1 یهالسا ِطیذًا  ٍ ُداًَاخ صًاد2 یهالسا ِطیذًا
تیعوج

 ٍ ُداًَاخ صًاد
تیعوج

 رذص یلیلحت خیرات
مالسا

 رذص یلیلحت خیرات
یگذًس يییآمالسا یهالسا بالقًایگذًس يییآ یهالسا بالقًا

2 یهَوع یضایر 2 یهَوع یضایر

1 کیشیف 2 کیشیف1 کیشیف 2 کیشیف

 تالاوتحا ٍ راهآ
یسذٌْه

 تالاوتحا ٍ راهآ
یسذٌْه

لیسًازفید تالداعه لیسًازفید تالداعه

2 کیشیف ُاگطیاهسآ 2 کیشیف ُاگطیاهسآ

 یسیًَ ِهاًزب ُاگراک
ِتفزطیپ

 یسیًَ ِهاًزب ُاگراک
ِتفزطیپ

 ٍ زتَیپهاک یًابه
یسیًَ ِهاًزب
 ٍ زتَیپهاک یًابه

ِتفزطیپ یسیًَ ِهاًزبیسیًَ ِهاًزب ِتفزطیپ یسیًَ ِهاًزب

ِتسسگ تایضایر ِتسسگ تایضایر

ُداد ىاوتخاس ُداد ىاوتخاس

یقطٌه راذه یقطٌه راذه

 ٍ یکیزتکلا یاّراذه
یکیًٍزتکلا

 ٍ یکیزتکلا یاّراذه
یکیًٍزتکلا

 ٍ اّ ىابس ِیزظً
اّ يیضاه

 ٍ اّ ىابس ِیزظً
اّ يیضاه

ِئارا ٍ صٍّضپ َُیض ِئارا ٍ صٍّضپ َُیض

یدزبراک یطخ زبج یدزبراک یطخ زبج

زتَیپهاک یراوعه لهاع یاّ نتسیسزتَیپهاک یراوعه لهاع یاّ نتسیس

 ىابس ٍ ُذًسادزپشیر
یلبوسا

 ىابس ٍ ُذًسادزپشیر
یلبوسا

یزتَیپهاک یاّ ِکبض یزتَیپهاک یاّ ِکبض

ُذًسادزپشیر ُاگطیاهسآ ُذًسادزپشیر ُاگطیاهسآ

 یاّ ِکبض ُاگطیاهسآ
یزتَیپهاک

 یاّ ِکبض ُاگطیاهسآ
یزتَیپهاک

 ىذًارذگ
ذحاٍ 100

 ىذًارذگ
ذحاٍ 100

 ىذًارذگ
ذحاٍ  80
 ىذًارذگ

ذحاٍ  80
 ىذًارذگ

ذحاٍ  50
 ىذًارذگ

ذحاٍ  50

1 مرت 2 مرت1 مرت 3 مرت2 مرت 4 مرت3 مرت 5 مرت4 مرت 6 مرت5 مرت 7 مرت6 مرت 8 مرت7 مرت 8 مرت

1 یسیلگًا ىابس 1 یسیلگًا ىابس 1 یًذب تیبزت یصصخت ىابس1 یًذب تیبزت یصصخت ىابس

یهَوع طرد ِیاپ طردیهَوع طرد یلوع ِیاپ طردِیاپ طرد یلصا طردیلوع ِیاپ طرد یلوع یلصا طردیلصا طرد  یصصخت طردیلوع یلصا طرد
ِکبض ِتسب
 یصصخت طرد

ِکبض ِتسب
 یصصخت طرد

شَّ ِتسب
 یصصخت طرد

شَّ ِتسب

سایً صیپ  طرد
یرایتخا

 طرد
یرایتخا سایً نّامنهار

یرتویپماک یاه هکبش و یعونصم شوه هتسب-نآ زا دعب و 97 یدورو رتویپماک یسدنهم هتشر یداهنشیپ یسرد تراچ یرتویپماک یاه هکبش و یعونصم شوه هتسب-نآ زا دعب و 97 یدورو رتویپماک یسدنهم هتشر یداهنشیپ یسرد تراچ

 زتَیپهاک یًابه ُاگراک
یسیًَ ِهاًزب ٍ

 زتَیپهاک یًابه ُاگراک
یسیًَ ِهاًزب ٍ

یقطٌه راذه ُاگطیاهسآ یقطٌه راذه ُاگطیاهسآ

2 یسیلگًا ىابس 2 یسیلگًا ىابس

قزب ُاگراک قزب ُاگراک

1 راشفا مزً یسذٌْه 1 راشفا مزً یسذٌْه

ُصٍزپ ُصٍزپ یسَهآراک
(ىاتسبات)
یسَهآراک
(ىاتسبات)

 ُاگطیاهسآ
زتَیپهاک یراوعه

 ُاگطیاهسآ
زتَیپهاک یراوعه

 یاّراذه ُاگطیاهسآ
یکیًٍزتکلا ٍ یکیزتکلا

 یاّراذه ُاگطیاهسآ
یکیًٍزتکلا ٍ یکیزتکلا

نتیرَگلا یحازط نتیرَگلا یحازط

 ٍ اّ لاٌگیس
اّ نتسیس
 ٍ اّ لاٌگیس

اّ نتسیس

 ٍ یًابه
 شَّ یاّدزبراک

یعٌَصه

 ٍ یًابه
 شَّ یاّدزبراک

یعٌَصه

 نتسیس ُاگطیاهسآ
لهاع

 نتسیس ُاگطیاهسآ
لهاع

 شَّ یًابه
یتابساحه
 شَّ یًابه

یٍاک ُداد یًابهیتابساحه یٍاک ُداد یًابه

 یبایساب یًابه
تاعالطا
 یبایساب یًابه

تاعالطا

ُداد ُاگیاپ ُداد ُاگیاپ

 یسیًَ ِهاًزب
 یاّ ُاگتسد

رایس

 یسیًَ ِهاًزب
 یاّ ُاگتسد

رایس

 یسیًَ ِهاًزب
بٍ

 یسیًَ ِهاًزب
بٍ

 یاّ نتسیس
یا ًِاسر ذٌچ

 یاّ نتسیس
یا ًِاسر ذٌچ

 صًایار یًابه
یزبا

 صًایار یًابه
یزبا

 تًزتٌیا یًابه
ایضا

 تًزتٌیا یًابه
ایضا

یرایتخا یرایتخا یرایتخا یرایتخا

یرایتخا یرایتخا

2 یًذب تیبزت 2 یًذب تیبزت
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