
۶۶۲ : همانربهياپ مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجكيزيف هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتكيزيف شزومآ : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود
نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۴۱۲۰۸۰-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(كيمانيدورتكلا
 :ناحتما تداعس يدهم :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۲۰۷۹-۰۱
 )دحاو ۳(هتفرشيپ يموتناوك كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما يديشر اضر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۱۲۰۸۳-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يموهفم كرد كيزيف شزومآ
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما يلاصو روصنم :داتسا

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۱۴۱۲۰۹۲-۰۱
)ع(سرد )دحاو ۲(كيزيف شزومآ و تاعالطا يروانف
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما داژنوكين نيسحدمحم :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

 هبنش كي
۱۴۱۲۰۸۰-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(كيمانيدورتكلا
 :ناحتما تداعس يدهم :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۲۰۷۹-۰۱
 )دحاو ۳(هتفرشيپ يموتناوك كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما يديشر اضر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۱۲۰۸۳-۰۱
)ع(سرد )دحاو ۳(يموهفم كرد كيزيف شزومآ

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما يلاصو روصنم :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

 هبنش ود
۱۴۱۲۰۹۲-۰۱

 شزومآ و تاعالطا يروانف
)ت(سرد )دحاو ۲(كيزيف

 نيسحدمحم :داتسا
 :ناحتما داژنوكين

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۶۴ : همانربهياپ مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجكيزيف هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرت)دماج تلاح( لاگچ هدام - كيزيف : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۴۱۲۱۳۵-۰۱

 )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ كيمانيدورتكلا
)ت(سرد

 :ناحتما تداعس يدهم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۲۰۹۵-۰۱
 )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ يموتناوك كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما يديشر اضر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۱۲۱۰۹-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يتابساحم كيزيف

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما يديجم ايور :داتسا
۱۶:۰۰-۱۴:۰۰

 هبنش كي
۱۴۱۲۱۳۵-۰۱

 )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ كيمانيدورتكلا
)ت(سرد

 :ناحتما تداعس يدهم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۲۰۹۵-۰۱
 )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ يموتناوك كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما يديشر اضر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۶۳ : همانربهياپ مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجكيزيف هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيسانش ناهيك و شنارگ-كيزيف : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۴۱۲۱۳۵-۰۱

 )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ كيمانيدورتكلا
)ت(سرد

 :ناحتما تداعس يدهم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۲۰۹۵-۰۱
 )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ يموتناوك كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما يديشر اضر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۱۲۱۱۳-۰۱
۳(موجن و شنارگرد هژيو تاعوضوم

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يديشر اضر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
 هبنش كي

۱۴۱۲۱۳۵-۰۱
 )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ كيمانيدورتكلا

)ت(سرد
 :ناحتما تداعس يدهم :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۲۰۹۵-۰۱
 )دحاو ۳(۱ هتفرشيپ يموتناوك كيناكم

)ت(سرد
 :ناحتما يديشر اضر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۱۲۱۱۳-۰۱
۳(موجن و شنارگرد هژيو تاعوضوم

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يديشر اضر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۵۹ : همانربهياپ مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيضاير هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيضاير شزومآ : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۴۱۳۰۹۴-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(يضاير شزومآ لوصا
 :ناحتما روپمالسا داوجدمحم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۳۲۰۳-۰۱
۳(يضاير هلئسم لح يرظن ياهداينب

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يناحير ميهاربا :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۴۱۳۱۱۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يناربج يصصخت نابز

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما رف ينيما ههلا :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۴۱۳۲۰۴-۰۱
۳(يشزومآ تاقيقحت ياهشور ينابم

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما رف ينيما ههلا :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 هبنش كي

۱۴۱۳۲۰۳-۰۱
۳(يضاير هلئسم لح يرظن ياهداينب

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما يناحير ميهاربا :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۴۱۳۰۹۴-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يضاير شزومآ لوصا

 :ناحتما روپمالسا داوجدمحم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۳۲۰۵-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يضاير شزومآ رد يثحابم

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ :ناحتما نايتفاي سگرن :داتسا
۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۴۱۳۲۰۴-۰۱
۳(يشزومآ تاقيقحت ياهشور ينابم

)ت(سرد )دحاو
 :ناحتما رف ينيما ههلا :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۵۸ : همانربهياپ مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيضاير هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيددع زيلانآ-يدربراك يضاير : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۴۱۳۱۱۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۴(۱ هتفرشيپ يددع زيلانآ
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما ينارگسم ديمح :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۴۱۳۰۴۴-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۴(۱ يقيقح زيلانآ

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما ون دابآدجم يربكا هرينم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش كي
۱۴۱۳۱۱۶-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۴(۱ هتفرشيپ يددع زيلانآ
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :ناحتما ينارگسم ديمح :داتسا

۱۰:۳۰-۰۸:۳۰

۱۴۱۳۰۴۴-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۴(۱ يقيقح زيلانآ

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما ون دابآدجم يربكا هرينم :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۶۵۷ : همانربهياپ مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيضاير هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتربج-اهدربراك و تايضاير : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۴۱۳۰۴۴-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۴(۱ يقيقح زيلانآ
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما ون دابآدجم يربكا هرينم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۴۱۳۰۴۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۴(هتفرشيپ ربج

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يكرل يزورون هنازرف :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش كي
۱۴۱۳۰۴۴-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۴(۱ يقيقح زيلانآ
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ :ناحتما ون دابآدجم يربكا هرينم :داتسا

۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

۱۴۱۳۰۴۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۴(هتفرشيپ ربج

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ :ناحتما يكرل يزورون هنازرف :داتسا
۰۸:۳۰-۱۰:۳۰ :تعاس

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۲۷ : همانربهياپ مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيميش هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتيميش شزومآ : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۴۱۴۰۷۲-۰۱

)ت(سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ يلآ يميش
 :ناحتما ناغابص ميرم :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۴۰۷۰-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يبرجت مولع سيردت نونفواهشور
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما ناغابص ميرم :داتسا

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۱۴۱۴۰۶۷-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يميش يسرد همانربديلوتو يحارط
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما ييازريم هلادبع لوسر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس
 هبنش كي

۱۴۱۴۰۶۷-۰۱
)ع(سرد )دحاو ۳(يميش يسرد همانربديلوتو يحارط
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :ناحتما ييازريم هلادبع لوسر :داتسا

۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس

۱۴۱۴۱۰۳-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۲(يناربج قيقحت شور

 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ :ناحتما افصا وزرآ :داتسا
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۱۴۱۴۰۷۲-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ يلآ يميش

 :ناحتما ناغابص ميرم :داتسا
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۱۴۰۷۰-۰۱
)ع(سرد )دحاو ۳(يبرجت مولع سيردت نونفواهشور
 :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ :ناحتما ناغابص ميرم :داتسا

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰
 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ



۸۲۸ : همانربهياپ مولع هدكشناد : هدکشناد
طلتخم : تيسنجيميش هورگ : يشزومآ هورگ

۴۰۰۱ : دورو مرتكيزيف يميش-يميش : هتشر
۴۰۰۱ : مان تبث مرتدشرا يسانشراك : عطقم

 : يروضحريغ شريذپ ليمكتاه هرود همه : هرود

نايوجشناد لك : وجشناد تيعضو

يياجرديهشريبد تيبرت هاگشناد

يهورگ مان تبث رد ماظن ره سورد يگتفه همانربناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس
۱۴۰۰-۱۴۰۱ يليصحت لاس لوا لاسمين

۰۹:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ :نامز

۱ زا ۱ : هحفص۱۴۷۲ :شرازگ هرامش

۰۸:۰۰تعاس/زور
۰۹:۰۰

۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

 هبنش
۱۴۱۴۰۷۷-۰۱

سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كيزيف يميش
)ت(

 :ناحتما ييازريم هلادبع لوسر :داتسا
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۴۱۲۹-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳( يرامآ كيمانيدومرت

 :ناحتما نايتشهب داوج :داتسا
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۱۴۱۴۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يموتناوك كيناكم

 :ناحتما نايتشهب داوج :داتسا
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

 هبنش كي
۱۴۱۴۰۷۷-۰۱

سرد )دحاو ۳(هتفرشيپ كيزيف يميش
)ت(

 :ناحتما ييازريم هلادبع لوسر :داتسا
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۱۴۱۲۹-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳( يرامآ كيمانيدومرت

 :ناحتما نايتشهب داوج :داتسا
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۱۴۱۴۱-۰۱
)ت(سرد )دحاو ۳(يموتناوك كيناكم

 :ناحتما نايتشهب داوج :داتسا
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ :تعاس ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

 هبنش ود

 هبنش هس

هبنش راهچ


