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نارهت هاگشناد
 لاس مود لاسمين رد هدش هئارا سوردشزومآ عماج هناماس

۹۸-۹۹يليصحت
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ :نامز

۲ زا ۱ : هحفص۱۱۰ :شرازگ هرامش

 هورگ و هرامش
ناحتما /هئارا ناكم و نامزداتسا مانسرد مانسرد

دحاو
علک

۱۵:۰۰-۱۳:۰۰ هبنش ود :(ت)سرداضر يدومحم۲۰يسدنهم داوم باختنا۰۱_۸۱۰۷۰۳۳ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۴)ناحتما
۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ هبنش كي :(ت)سرداضرديمح داردرفنم يمساق۲۰يژولوبيرت۰۱_۸۱۰۷۰۵۵ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۸)ناحتما
۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ هبنش ود :(ت)سرداضرديعس مرك هللا۲۰يگدروخ يكيناكم ياه هبنج۰۱_۸۱۰۷۰۶۸ ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۰)ناحتما
۰۹:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش :(ت)سردتاداس همطاف نيب شيپ۲۰داوم يسدنهم رد يروانف تسيز۰۱_۸۱۰۷۰۹۰ ۰۹:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش راهچ :(ت)سرد ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۶)ناحتما
تاداس همطاف نيب شيپ۲۰رانيمس۰۱_۸۱۰۷۰۹۲ دازرف يشخبادخ

۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش راهچ :(ت)سرد ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۷)ناحتما
۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش راهچ :(ت)سرددومحم يمرخ يراكرس۲۰رانيمس۰۲_۸۱۰۷۰۹۲ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۷)ناحتما
۱۷:۰۰-۱۵:۰۰ هبنش :(ت)سردداشرف يقالخا۲۰اه تيزوپماك۰۱_۸۱۰۷۱۳۵ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۹)ناحتما
۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش هس :(ت)سردسابع يكزنه يعراز۲۰ندش مواقم مسيناكم۰۱_۸۱۰۷۱۷۳ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۸)ناحتما
۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش كي :(ت)سردسابع يكزنه يعراز۲۰تادماج رد ذوفن۰۱_۸۱۰۷۱۸۰ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۰)ناحتما
۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش كي :(ت)سرداضر يدومحم يردان۲۰ششوپ و گنر قيرط زا تظافح۰۱_۸۱۰۷۱۹۲ ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۵)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش :(ت)سردزيگنچ نايناقهد۲۰يگدروخ ياه هدننك تعنامم۰۱_۸۱۰۷۱۹۳ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۴)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش هس :(ت)سرد يلعدمحا هدامآ۲۰غاد يگدروخ و نويساديسكا۰۱_۸۱۰۷۱۹۵ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۹)ناحتما
۱۴:۰۰-۱۲:۳۰ هبنش كي :(ع)سرداضر يدومحم يردان۱۱هتفرشيپ يگدروخ هاگشيامزآ۰۱_۸۱۰۷۲۲۲ ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۸)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش :(ت)سردداشرف يقالخا۲۰هتفرشيپ دامجنا ياهدنيآرف۰۱_۸۱۰۷۲۷۴ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۵)ناحتما
۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش ود :(ت)سرد نيسح هداز يدبع۲۰يژرولاتموريپ ياهدنيآرف يروئت۰۱_۸۱۰۷۲۸۷ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۶)ناحتما
۱۵:۰۰-۱۳:۰۰ هبنش هس :(ت)سردديعس ينابيش۲۰داوم هتفرشيپ كيتنيس۰۱_۸۱۰۷۲۹۰ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۴)ناحتما
۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش هس :(ت)سرددمحم اسراپ يبيبح۲۰هتيسيتسالپ يروئت۰۱_۸۱۰۷۲۹۵ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۹)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش هس :(ت)سردرغصا يلعديس يوسوم يربكا۲۰دودحم ءازجا شور۰۱_۸۱۰۷۲۹۷ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۲)ناحتما
۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ هبنش كي :(ت)سرددمحم اسراپ يبيبح۲۰رتويپماك كمك هب بلاق يحارط۰۱_۸۱۰۷۳۰۱ ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۶)ناحتما
۱۶:۰۰-۱۵:۰۰ هبنش كي :(ت)سرددومحم يدابآدمحا يلين۲۰يكيژرولاتم ياه تلاح رييغت۰۱_۸۱۰۷۳۰۶ ۱۶:۰۰-۱۵:۰۰ هبنش هس :(ت)سرد ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۷)ناحتما
۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش ود :(ت)سرددازرف يشخبادخ۲۰مرن و تخس يراك ميحل۰۱_۸۱۰۷۳۲۲ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۰)ناحتما
۱۷:۰۰-۱۵:۰۰ هبنش :(ت)سرد اضر يناطلس۲۰هتفرشيپ حطس يسدنهم۰۱_۸۱۰۷۴۴۸ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۶)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش هس :(ت)سرد هللا حور مدقا زاون يدهم۲۰هژيو ثحابم۰۱_۸۱۰۷۴۵۳ ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۴)ناحتما
۱۵:۰۰-۱۳:۰۰ هبنش :(ت)سرد هللا حور مدقا زاون يدهم۲۰ييزج دنچ ياه متسيس۰۱_۸۱۰۷۴۹۵ ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۲)ناحتما
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۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش ود :(ت)سرددماح روپ ناطلس هدازريم۲۰راتخاسونان و هنادزير قوف داوم۰۱_۸۱۰۷۵۵۹ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۷)ناحتما
۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ هبنش كي :(ت)سردنيدلا ءايضديس ينباكنت يئافش۲۰اه شيامزآ يحارط۰۱_۸۱۰۷۵۶۰ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۷)ناحتما
۱۷:۰۰-۱۵:۰۰ هبنش هس :(ت)سرد نسحم يمراص۲۰عيانص رد يگدروخ۰۱_۸۱۰۷۵۶۲ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۷)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش كي :(ت)سرديدهم ناكلم۲۰يلاتسيرك ريغ و يا هشيش ياه ژايلآ۰۱_۸۱۰۷۵۶۳ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۲)ناحتما
۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ هبنش :(ت)سرددمحم يلمكم۲۰تازلف ديلوت يداصتقا و ينف يسررب۰۱_۸۱۰۷۵۶۴ ۱۱:۰۰-۰۹:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۰)ناحتما
۱۵:۰۰-۱۳:۰۰ هبنش هس :(ت)سرددمحم يربمق۱۰يريگ يزادنا رد اطخ۰۱_۸۱۰۷۵۶۷ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۸)ناحتما
۱۵:۰۰-۱۳:۰۰ هبنش هس :(ت)سرددمحم يربمق۱۰يريگ يزادنا رد اطخ۰۲_۸۱۰۷۵۶۷ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۸)ناحتما
۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ هبنش كي :(ت)سرد مارهش ناگيار۲۰داوم يترارح زيلانآ لوصا۰۱_۸۱۰۷۵۶۸ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۷)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش :(ت)سرد هتشرف يچشر۲۰داوم تفايزاب۰۱_۸۱۰۷۵۷۱ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۸)ناحتما
۱۵:۰۰-۱۳:۰۰ هبنش كي :(ت)سردرغصا يلعديس يوسوم يربكا۲۰يراكشوج هتفرشيپ يژرولاتم۰۱_۸۱۰۷۵۷۳ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۵)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش كي :(ت)سرد نسح يگنهرف۲۰تازلف رد يگتسخ و تسكش۰۱_۸۱۰۷۵۷۴ ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۷)ناحتما
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ هبنش راهچ :(ت)سرد نسح يگنهرف۲۰تازلف رد يگتسخ و تسكش۰۲_۸۱۰۷۵۷۴ ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۱۷)ناحتما
۱۷:۰۰-۱۵:۰۰ هبنش ود :(ت)سرد يلعديس يميهارباديس۲۰يسيطانغم داوم۰۱_۸۱۰۷۵۸۱ ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ : تعاس (۱۳۹۹/۰۴/۰۹)ناحتما
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