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 :يوقطنم ياهروشک اب یتراجت و يداصتقا ۀبناج ود يراکمه ياه نویسیمک

 ،هبناجود ياه يراکمه و يراذگ هیامرس قیوشت ،روشک يداصتقا دشر روظنم هب ات دراد شالت هیلام ترازو
 13 هب يراج لاس یط نآ دادعت .دیامن داجیا فلتخم ياهروشک اب ار یتراجت و يداصتقا ۀبناج ود ياه نویسیمک
 .تسا هدیسر نویسیمک

 :يداصتقا كرتشم ياه نویسیمک تسل

 یبرع هدحتم تاراما اب يداصتقا هتیمک .1
 ناتسکبزا يروهمج نویسیمک .2
 ناریا یمالسا يروهمج نویسیمک .3
 ناتسکاپ یمالسا يروهمج نویسیمک .4
 ناتسکیجات يروهمج نویسیمک .5
 ناتسنمکرت يروهمج نویسیمک .6
 هیکرت يروهمج نویسیمک .7
 نیچ قلخ يروهمج نویسیمک .8
 ناتسقازق يروهمج نویسیمک .9

 يدوعس ناتسبرع نویسیمک .10
 هیسور نویساردف نویسیمک .11
 ناتسجرگ نویسیمک .12
 ناجیابرذآ نویسیمک .13
 

 :اه نویسیمک رصتخم یفرعم

 :ناتسکیجات يروهمج .1

 ساسارب نآ زا دعب هک تشاد هدهعرب داصتقا ترازو ار ناتسکیجات يروهمج اب یتموکحلا نیب نویسیمک تسایر ًالبق
 .دیدرگ لقتنم هیلام ترازو هب نویسیمک نیا تسایر يروهمج تسایر یلاع ماقم1397/5/7 خروم 811 هرامش مکح
 یمالسا يروهمج نایم یکینخت و یعامتجا،یتراجت ،يداصتقا یتموکحلا نیب كرتشم نویسیمک سالجا نیمتفه
 داهنشیپ رب انب تسا رارق .دیدرگ رازگرب هبنشود رد 2019 يالوج 5-4 خیرات هب ناتسکیجات يروهمج و ناتسناغفا
 لباک رد 2021 يالوج رخاوا رد روشک ود نایم یتموکحلا نیب كرتشم نویسیمک سالجا نیمتشه ناتسناغفا بناج
 .ددرگ رازگرب
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 :ناریا یمالسا يروهمج .2

 نیب نویسیمک تسایر ناتسناغفا یمالسا يروهمج تسایر یلاع ماقم 1394/2/12 خروم 260 هرامش مکح ساسارب
 ياه يراکمه كرتشم نویسیمک سالجا نیمجنپ .دیدرگ ضیوفت هیلام ترازو هب ناریا بناج اب یتموکحلا
 ریودت نارهت رد 2016 تسگا 8-9 خیرات هب ناریا یمالسا يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج نایم يداصتقا
 لیالد زا یضعب هب رظن اما ددرگ رازگرب 1399 لاس رد روشک ود نایم نویسیمک سالجا نیمشش دوب رارق .دیدرگ
 .ددرگ رازگرب لباک رد 1400 لاس رد نویسیمک نیا ات دراد دوجو بناج ود ره زا يدج میمصت اما دیدرگن رازگرب

 نیب کیژیتارتسا ياه يراکمه عماج دنس بوچراچ رد هک ناریا و ناتسناغفا نایم تیزنارت -يداصتقا هتیمک نیلوا 
 -يداصتقا هتیمک تسشن نیلوا هسلجتروص ،دیدرگ ریودت نارهت رد 1396 ازوج 28-29 خیرات هب دشاب یم روشک ود
 روشک ود نایم تیزنارت-يداصتقا هتیمک تسشن نیمود .دیسرن اضما هب روشک ود نایم تافالتخا لیلد هب تیزنارت
 هسلجتروص روشک ود نایم یفالتخا تاکن یضعب رب انب هک دیدرگ ریودت لباک رد 1396 سوق 11-12 خیرات هب
 16-17 خیرات هب روشک ود نایم تیزنارت -يداصتقا هتیمک سالجا نیموس .تفرگن رارق اضما دروم تسشن نیا
 و الاک قاچاق ،گنیپماد ،اه هچرازاب تاعوضوم يور رب یفالتخا لیلد هب اما دیدرگ ریودت لباک رد 2020 يالوج
 .تفای لاقتنا كرتشم نویسیمک هب یفالتخا دروم هس و دیدرگن اضما نآ هسلجتروص یحیجرت و یلصف ياه هفرعت

 :ناجیابرذآ يروهمج .3

 نایم 2017 ربماسد 1 خیرات هب هک یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه هب هطبار رد همانتقفاوم موس هدام ساسا رب
 كرتشم يراک پورگ داجیا يور نیفرط ،دوب هدیسر اضما هب ناجیابرذآ يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج
 قفاوت روشک ود ره نایم كرتشم همانتقفاوم دراوم قیبطت و يداصتقا ياه يراکمه شرتسگ و جیورت ضرغ
 .دندومن

 یمالسا يروهمج نایم یتراجت-يداصتقا ياه يراکمه هب هطبار رد كرتشم يراک پورگ هسلج نیتسخن
 يروهمج ،وکاب رهش رد 2019 يالوج 16 قباطم 1398 ناطرس 25 خیرات هب ناجیابرذآ يروهمج و ناتسناغفا
 هنیمز رد يراکمه ،يراذگ هیامرس و تراجت  ياه  هنیمز رد اه يراکمه يور نیفرط .دیدرگ رازگرب ناجیابرذآ
 يراکمه ،رورم و روبع و لقن و لمح ياه هنیمز رد يراکمه ،زاگ و تفن ،يژرنا ياه هنیمز رد يراکمه ،كرمگ
 و یعامتجا ياه يروآون ،هماع هتفرشیپ تامدخ هنیمز رد يراکمه ،تاطابترا و یتامولعم يژولانکت شخب رد
  .دندومن قفاوت ییاذغ تینما شخب رد يراکمه ،یلاع تالیصحت شخب رد يراکمه ،یلاتیجید يرادتموکح
 شیازفا و ایسآ بونج ياه رازاب هب یسرتسد هلمج زا تراجت و تعنص ياه هصرع رد يریگمشچ ياه تفرشیپ
  .تسا هتفرگ تروص یکرمگ تادهاعم هرابرد تاقفاوت نانچمه ناتسناغفا و  هیاسمه ياه روشک نیب تراجت نازیم

 :ناتسکبزا يروهمج .4

 ربماسد رد ناتسکبزا يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج روهمج ياسور نایم هلصاح تاقفاوت ساسا هب ًالبق
 ياه يراکمه كرتشم نویسیمک ،روشک ود نایم یتراجت-يداصتقا تابسانم رتشیب هچ ره شرتسگ روظنمب ،2017
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 تسایر يروهمج تسایر یلاع ماقم مکح ساسا هب هک دیدرگ داجیا ناتسکبزا و ناتسناغفا نایم یتراجت و يداصتقا
 .تسا هدیدرگ ضیوفت هیلام بحاص ریزو هب ناتسناغفا بناج تئیه

 كارتشا هب ناتسکبزا و ناتسناغفا نایم یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه كرتشم نویسیمک سالجا نیتسخن

 نیا رد .دیدرگ رازگرب  ناتسکبزا – دنکشات رهش رد 2019 يالوج رد روشک ود ره یتلود تارادا ناگدنیامن
 ،تعارز ،تروپسنارت ،تیزنارت و تراجت ،نهآ طخ ،قرب يژرنا ياه هصرع رد لباقتم ياه يراکمه يور سالجا
 هسلج متخ رد و تفرگ تروص تادهعت یجاسن و یکرمگ تامولعم لدابت ،میلورتپ و نداعم ،یلاع تالیصحت
 روشک ود نایم یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه كرتشم نویسیمک سالجا نیتسخن لوکوتورپ جرد تادهعت مامت
 .دیسر ءاضما هب بناج ود ره ياسور طسوت و دیدرگ

 2021 لاس موس عبر رد وشک ود نایم یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه نویسیمک تسشن رود نیمود يرازگرب
 تسشن لوا رود لوکوتورپ مربم تادهعت/دراوم هدعنآ ات دراد رظن رد هیلام ترازو .تسا هدیدرگ نالپ يدالیم
 حرطم رگید راب کی دیدج دراوم رانک رد نویسیمک تسشن مود رود رد ،دنا هتفاین ققحت هک هرکذتم نویسیمک
 .ددرگ

 :ناتسنمکرت يروهمج .5

 2018 ربماون رد ناتسنمکرت و ناتسناغفا نایم یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه كرتشم نویسیمک سالجا نیمتفه

 .دیدرگ رازگرب ناتسنمکرت –دابآ قشع رهش رد

 ،تروپسنارت ،تیزنارت و تراجت ،نهآ طخ ،قرب يژرنا ياه هصرع رد لباقتم ياه يراکمه يور سالجا نیا رد
 متخ رد و تفرگ تروص تادهعت یجاسن و یکرمگ تامولعم لدابت ،میلورتپ و نداعم ،یلاع تالیصحت ،تعارز
 ود نایم یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه كرتشم نویسیمک سالجا نیمتفه لوکوتورپ جرد تادهعت مامت هسلج
 .دیسر ءاضما هب بناج ود ره ياسور طسوت و دیدرگ روشک

 رد صوصخب رکذلا قوف لوکوتورپ تادهعت ققحت رد ریگمشچ ياه تفرشیپ ،سالجا نیمتفه يرازگرب نامز زا
 حاتتفا  گرزب ياه هژورپ يرادربرهب ًاریخا هک تسا هتفرگ تروص يرون ربیاف ،نهآ طخ ،قرب يژرنا ياه هصرع
 :دنشابیم لیذ رارق دیدرگ

 تاره – يدنغروت  kv 220قرب نیل لاقتنا هژورپ لیمکت رد يدصرد 80 تفرشیپ •

 يوخدنا – هنیقآ نهآ طخ هژورپ تخاس راک مامتا •

  ناغربش – دارماتا تلوولیک 500 نیل لاقتنا هژورپ مامتا •

 فیرشرازم -ناغربش تلوولیک 220 نیل لاقتنا هژورپ مامتا •

 ماک یلت نمکرت و میسیب ناغفا تکرش نایم يرون ربیاف لبیک حاتتفا •
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 :2021 لاس رد نویسیمک سالجا رود نیمتشه يرازگرب

 ناتسنمکرت بناج هب هرکذتم هسلج يرازگرب يارب ار 2020 يروربف 27-26 خیرات هیلام ترازو ،2020 لاس زاغآ رد
 تارادا و اه هناخ ترازو تاداهنشیپ و تایرظن ساسا هب هک ار لوکوتورپ هدوسم نمض رد دوب هدومن داهنشیپ
 بناج ًادعب دیدرگن تفایرد خساپ ناتسنمکرت بناج زا اما دش لاسرا ناتسنمکرت بناج اب دوب هدیدرگ بیترت
  .دنتخادنا قیوعت هب مولعم ان نامز کی هب یمسر ریغ روطب 19 دیوک ضرم عویش لیلد هب ار هسلج ریودت ناتسنمکرت

 هرکذتم سالجا يرازگرب يارب 2020 مراهچ عبر رد ار دیدج خیرات کی ًادیکا هیلام ترازو 2020 يالوج هام رد
  دندرکن تقفاوم یمسر ریغ روطب 19دیوک ضرم عویش همادا لیلدب ناتسنمکرت بناج اما دومن داهنشیپ

 :يدوعس ناتسبرع .6

 6 خیراتب  اتاملآ رهش رد يدوعس ناتسبرع یهاش تموکح و ا.ا.ج نایم هبناج همه ياه يراکمه همانتقفاوم نیلوا
 ،یخیرات ،یگنهرف طباور ،يرازگ هیامرس ،تراجت نوچ لئاسم لماش همان تقفاوم نیا هک دیسر أضما هب 1392 روث
  .دشاب یم يداصتقا ءهدمع لیاسمو ییانبریز ياه هژورپ ،تحص ،هیبرتو میلعت

 ربوتکا هام 8-7 خیراتب يدوعس ناتسبرع یهاش روشک و ناتسناغفا یمالسا يروهمج كرتشم نویسیمک تسشن نیلوا

 يراکمه ،یتراجت و يداصتقا  ياه يراکمه ياه شخب رد .دیدرگ ریاد يدوعس ناتسبرع – ضایر رهش رد 2018
 ،تاج هیودا و یکاروخ داوم ،ندعم و تعنص ،يژرنا ،یکرمگ ،نارگراک روما رد يراکمه ،يوعسوت و یلام
 .دیسر ءاضما هب ،یحص هصرع رد يراکمه و میلعت ،تینما ،یی هناسر و یگنهرف ،مزیروت ،یئاضق ،یمالسا نوؤش
 قیرط زا نیفرط هروشم هب يدوعس ناتسبرع و ناتسناغفا كرتشم نویسیمک مود هسلج يرازگرب هب فرطود ره
 .دندرک تقفاوم ،دش دهاوخ نییعت کیتاملپید يراجم

 

 :ناتسقازق يروهمج .7

 نایم یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه كرتشم نویسیمک تیلووسم يروهمج تسایر یلاع ماقم مکح ربانب
  .دیدرگ ضیوفت هیلام ترازو ماقم هب ناتسقازق يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج
 
  .دیدرگ ریودت لباک رهش رد 28/9/2016 اب فداصم 7/7/1395 خیرات هب نویسیمک سالجا نیمتشه
        :ددرگ داجیا لیذ يراک ۀتیمک هس ات دندیسر قفاوت هب بناج ود ره سالجا نیا رد
                     

 يداصتقا و یتراجت هتیمک .1
 یگنهرف و یملع ۀتیمک .2
 تاطابترا و لقن و لمح ،یتیزنارت هتیمک .3
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 يداصتقا ياه يراکمه هصرع رد ناتسقازق يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج نایم نویسیمک سالجا نیمهن
 رد سالجا نیا رد .دیدرگ رازگرب ناتسقازق هناتسآ رهش رد 18/8/2017 اب فداصم 27/5/1396 خیرات هب یتراجت و
 تروص هبناج همه يوگتفگ و ثحب ناتسقا زق و ناتسناغفا نایم يداصتقا و یتراجت طباور تیوقت و دشر دروم
 رب بناج ود ره .تفرگ رارق دییأت دروم ،طباور نیا قیمعت و رتشیب هچ ره تیوقت يارب لباقتم یعاسم و تفرگ
 .دندومن هراشا فادها نیا هب یبایتسد رد نویسیمک يدیلک شقن

 
 
 هصرع رد ناتسقازق يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج  نایم  یتموکحلا نیب كرتشم نویسیمک سالجا نیمهد
 رازگرب ناتسناغفا ،لباک رهش رد 27/8/2018 اب فداصم 6/6/1997 خیرات هب یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه
 و دندیزرو دیکأت روشک ود نایم يداصتقا و یتراجت طباور تیوقت و دشر دروم رد نیفرط سالجا نیا رد .دیدرگ
 .دندومن هراشا فادها نیا هب یبایتسد رد نویسیمک يدیلک شقن رب

 :هیسور نویساردف .8

 چرام 3 خیرات هب هیسور و ناتسناغفا نایم يداصتقا – یتراجت ياه يراکمه كرتشم نویسیمک سالجا نیموس

 يداصتقا – یتراجت طباور تیوقت و دشر دروم رد دیدرگ ریاد لباک رهش رد 1394 توح 13 هب فداصم  2016
  .تفرگ تروص هبناج همه وگتفگ و ثحب هیسور و ناتسناغفا نایم

 رد يراکمه ، قرب يژرنا ،زاگ تفن ، يژرنا هصرع رد يراکمه ̧ يراذگ هیامرس و تراجت هصرع رد يراکمه

 يراکمه ، يرهش تروپسنارت شخب رد يراکمه ،يزاس هداج و نهٓ◌ا طخ هعسوت ،يدروناوه ، تروپسنارت هصرع
 فراعم هصرع رد اه يراکمه ، یکناب هصرع رد يراکمه ، يزاس نکسم هصرع رد يراکمه ، تعارز هصرع رد
 وشک ود تراجت ياه قاطا يراکمه ،مولع و

 .دبای ریودت لباک رد  2021 لاس موس عبر رد ار نویسیمک سالجا نیمراهچ ات تسا رظن رد 

 
 نیچ مدرم يروهمج .9

  ربتکا 28 خیرات رد نیچ قلخ يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج نایم يراجت و يداصتقا كرتشم همان قفاوت
 يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج یتموکحلا نیب نویسیمک تسشن نیمود نآ زا دعب هک دش رازگرب 2014

 .دیدرگ اضما ،2015 نوج 26 خیرات رد يداصتقا و یتراجت كرتشم ياه يراکمه دروم رد نیچ قلخ
 سیسات ،یشیاهر ياه كرهش رامعا ،تارداص ،انبریز زا ترابع تفرگ تروص قفاوت نآ يور هک تاعوضوم 
 هیامرس گرزب ياه هژورپ و ،كرمگ ،ییاوه تامدخ ،يرادکناب روتکس زا تیامح ،یللملا نیب نشنیونک زکرم
  يرازگ
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 4 خیراتب نیچ مدرم .ج و ناتسناغفا .ا.ج نایم یتراجت و يداصتقا ياه يراکمه كرتشم نویسیمک سالجا نیموس
 ،نهآ طخ ،نوچمه تاعوضوم يور .دیدرگ رازگرب گنکیپ رهش رد نیچ تراجت ترازو رقم رد 2017 ربمسد
  .تفرگ تروص قفاوت یکرمگ ياه يراکمه و ،يراذگ هیامرس ،دنب رامعا ،یباتفآ يژرنا ،يرون ربیاف
 
  .دیدرگ ریاد لباک رهش رد 2021 لاس موس عبر رد رد تسا رارق سالجا نیمراهچ
 

 :یبرع هدحتم تاراما .10

 سالجا چیه زونه ات و دنراد هدهعب هجراخ روما ترازو ار یبرع هدحتم تاراما اب یتموکحلا نیب نویسیمک تسایر
 زین سالجا عون چیه زونه ات و دراد هدهعب هیلام ترازو ار يداصتقا ياه يراکمه هتیمک اما .دنا هدومنن رازگرب
 نتم رد و دنراد نویسیمک سالجا يرازگرب هب میقتسم طابترا هتیمک سالجا يازگرب نوچ تسا هتفاین ریودت
 ياه يراکمه اما ،ددرگ رازگرب هتیمک تسشن ًادعب ات دریگ تروص تقفاوم هتیمک يرازگرب زا نآ لوکوتورپ
 .دریگ یم تروص هیلام ترازو قیرط زا رتشیب اه هصرع مامت رد فرط ود يداصتقا

 :هیکرت يروهمج .11

 10/6/2004 دقعنم يداصتقا و یتراجت ياه يراکمه همانتقفاوم ساسا رب یتموکحلا نیب  نویسیمک سالجا نیلوا
 نیلوا سالجا نیا هیشاح رد .دیدرگ رازگرب هیکرت ،هرقنا رهش رد 27/4/2005 فداصم 7/2/1394 خیرات هب
 و يا هداج تروپسنارت ،تراجت نوچ اه يراکمه فلتخم تاحاس رد هدام 47 دیق رد اه يراکمه لوکوتورپ
 ،روشک ود ره تارداص جیورت ،روشک ود ره یصوصخ روتکس نایم يراکمه ،يزاس يرایعم ،يرادکناب ،ییاوه
 .دیسر اضما هب اه هنیمز رگید و فراعم ،تعارز ،یعافد تعنص ،تحص ،يژرنا ،يداصتقا و یکینخت ياه يراکمه
 
 خیرات هب هیکرت يروهمج و ناتسناغفا یمالسا يروهمج نایم یتموکحلا نیب كرتشم نویسیمک سالجا نیمود

 و یتراجت طباور رورم دروم رد سالجا نیا رد  .دیدرگ رازگرب هرقنا رهش رد 10/5/2018 فداصم 20/2/1397
 ياه بوچراهچ رد يراکمه و هیکرت و ناتسناغفا نایم یکینخت و يداصتقا ياه يراکمه ،هبناجود يراذگ هیامرس
 .تفرگ تروص هبناج همه يوگتفگ و ثحب يوقطنم
 
  .ددرگ ریاد لباک رهش رد 2021 لاس مود عبر رد تسا رارق سالجا نیموس
 
 

 :ناتسکاپ یمالسا يروهمج .12

 عیسو تالماعم و تادوارم هتشذگ ياه لاس یط هک ناتسکاپ یمالسا يروهمج اب یتموکحلا نیب كرتشم نویسیمک
 دندرک رازگرب ار دوخ هبناج ود يداصتقا تسشن )نیمهد( نیرخآ 2015 ربماون 23 رد ،دنتشاد رگیدمه اب يداصتقا
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 يراکمه ،ییانبریز ياه هژورپ ،تیزنارت و تراجت ياه شخب رد فرط ود نایم يراکمه دنس کی نآ یط هک
 .دیسر اضما هب ناتسکاپ روشک رد فرط ود ره نایم يوقطنم لاصتا و تعارز ،تحص ،یکرمگ ياه
 
 قبسا نیعم ار نآ يداصتقا هتیمک هک دندوب هدیدرگ میسقت اه هتیمک هب روشک ود ره ياه هدنیامن ،تسشن نیا رد
 ،تحص ،تارباخم نوچ فلتخم ياه شخب هب هطبار رد و تشاد هدهع هب تردق یسیع مرتحم تاکرمگ و دیاوع
 اه هلصیف دراوم اسب رد و دندومن وگتفگ و ثحب تیزنارت و تراجت و تاکرمگ ،قرب و يژرنا ،نهآ طخ ،تعارز
 .دندرک

 :ناتسجرگ يروهمج .13

 ،دیدرگ داجیا يروهمج تسایر یلاع ماقم مکح ساسا هب 2018 لاس رد ناتسجرگ اب یتموکحلا نیب نویسیمک
 نویسیمک سالجا نیتسخن يور و دنروایب فیرشت لباک هب ات دمآ لمعب توعد روشک نآ هیلام ریزو زا راب ود سپس
  .دنا هدادن خساپ زونه ات دروم نیا رد ناتسجرگ بناج اما دریگ تروص هبناج همه رظن لدابت و ثحب
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 2021 لاس رد هقطنم ياه روشک اب هبناجود يداصتقا ياه نویسیمک تاسلج يرازگرب نالپ
 

 تاظحالم
 سالجا لحم و یلامتحا خیرات

	نویسیمک سالجا  يدعب رود يرازگرب نویسیمک 	نویسیمک مسا هرامش 	

 بناج زا ًالبق لکوتورپ هدوسم

 هدش بیترت 2020 لیاوا رد ناتسناغفا
 و دوب هدیدرگ کیرش ناتسنمکرت اب و
 2020 لاس رد سالجا نیا دوب رارق
 ياه سامت دوجو اب ،ددرگ رازگرب
 لیلدب ،ناتسنمکرت بناج اب ررکم
 رطاخب ناش روشک عابتا يالاب تادویق

 دندومن در انورک ضرم عویش

 رهش رد 2021 موس عبر رد
	سالجا نیمتشه لباک 	ناتسنمکرت نویسیمک 1	

 هزات هب یهد رظن و یگنهامه تاسلج
 یتموکح تارادا نانیعم حطس هب یگ
 يروآ عمج تایرظن و تفرگ تروص

 هدوسم هجیتن رد هک دش دیحوت و
 ناریا بناج هب و بیترت لکوتورپ

 دش لاسرا

 رهش رد 2021 لیرپآ هام رد
	سالجا نیمشش لباک 	ناریا نویسیمک 2	

 رهش رد 2021 ریخا عبر رد 
	كرتشم يراک پورگ تسشن نیمود لباک 	ناجیابرذآ يراک پورگ 3	

 رهش رد	2021 موس عبر رد 
	یبرع هدحتم تاراما یتراجت و يداصتقا هتیمک تسشن نیلوا یبظوبا 4	

 رهش رد 2021 موس عبر رد 
	سالجا نیمهدزای ناطلس رون 	ناتسقازق نویسیمک 5	

 رهش رد 2021 موس عبر رد 
	سالجا نیمراهچ لباک 	نیچ نویسیمک 6	

 موس عبر رد ناتسکبزا بناج 
 تقفاوم لباک رهش رد 2021

 دندرک
 7 ناتسکبزا نویسیمک سالجا نیمود

 رد 2021 لاس موس عبر رد 
 8 هیسور نویسیمک سالجا نیمراهچ وکسم رهش

 رهش رد 2021 مود عبر رد 
 9 ناتسبرع نویسیمک سالجا نیمود لباک

 رد 2021 لاس مود عبر رد 
 10 ناتسکاپ نویسیمک  سالجا نیمهدزای لباک رهش

 هب ددعتم ياه همان لاسرا دوجو اب
 رد خساپ عون چیه ،ناتسجرگ بناج

 هدیزرون تلصاوم هنیمز
 11 ناتسجرگ نویسیمک هدیدرگن رازگرب سالجا چیه زونه ات 

 لکوتورپ هدوسم بیترت يور راک
 هیکرت بناج اب بیرقنع و هدش زاغآ

 ددرگیم کیرش
 رد 2021 لاس مود عبر رد

 12 هیکرت نویسیمک سالجا نیموس لباک رهش

 رهش رد 2021 ریخا عبر رد 
 13 ناتسکجات نویسیمک سالجا نیمتشه لباک
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