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سرد مهد
مادکره ۴_۱

دئاوق تست ۱۰

۱ سرد مهدزای
و۳۰ ندناوخ

تست

یات اه۳ هیارآ
ندناوخ مراهچ

۱۰ مادکره و
تست

مود لصف مهد
تست هاجنپ

مود لصف مهد
تست هاجنپ

۶ لصف مهد
تست و۵۰ رورم هبنش

مکی سرد مهد
تست لهچ

( رمارگ تسیب )

( تاغل تسیب )

یناربج
تاثلثم مهدزای
ندناوخ ۱ سرد
تست و۳۰

موس لصف مهد
تست هاجنپ

لوا لصف مهد
تست هاجنپ

۷ لصف مهد
تست و۵۰ رورم هبنشکی

تاغل ۸،۷ مهد
دئاوق و
ندناوخ

۲ سرد مهدزای
و۳۰ ندناوخ

تست

سرد مهد
و تاغل ۱۵_۱۲

ندناوخ خیرات

لصف مهد
کی مراهچ
ندناوخ مراهچ
تست یس و

یناربج
۸ لصف مهدزای

ندناوخ ۱ راتفگ
تست و۳۰

هبنشود

مود سرد مهد
تست لهچ

( رمارگ تسیب )

( تاغل تسیب )

سرد مهد
مادکره ۱۵_۱۲

تبارق تست ۱۰

تاثلثم مهدزای
ندناوخ ۲ سرد
تست و۳۰

یناربج

لصف مهدزای
مراهچ کی مکی

یس و ندناوخ
تست

۸ لصف مهدزای
ندناوخ ۲ راتفگ
تست و۳۰

هبنش هس

۷ سرد مهد
تست ۴۰

لا ور قبط

۳ سرد مهدزای
و۳۰ ندناوخ

تست

۴ لصف روتسد
و۲۰ ندناوخ

تست

لصف مهد
ود مراهچ
ندناوخ مراهچ
تست یس و

لصف مهدزای
مراهچ ود مکی

یس و ندناوخ
تست

۸ لصف مهدزای
ندناوخ ۳ راتفگ
تست و۳۰

نشهب راهچ

گنیدیر ۲
زولک ۲

۴ لصف روتسد
تست ۴۰

تاثلثم مهدزای
ندناوخ ۳ سرد
تست و۳۰

لصف مهد
یاج ات مراهچ
هدش هدناوخ
تست هاجنپ

لصف مهدزای
یاج ات مکی
هدش هدناوخ
تست هاجنپ

۸ لصف مهدزای
تست ۵۰ هبنشجنپ

یناربج

۸ سرد مهد
تست ۴۰

لا ور قبط
یناربج یناربج یناربج یناربج یناربج یناربج هعمج

زومآ شناد یارب هدش یزاس یصخش همانرب 

هدنام صقان سورد ناربج یارب همانرب رد هدش هدناجنگ یناربج یاه تقو زا 
دینک هدافتسا

. تسا یرورض زومآ شناد حیحص درکلمع زا نانیمطا یارب رواشم هب هنازور شرازگ 

تمسق نیا اررد یسرد صقاون 

: دیسیونب
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هدازیداد نیسح دمحم رواشم


