
اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3861: نوناق لامعا مرتيشزرومولع و يندب تيبرت-٢٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:١٨
2زا1 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۶)دحاو6( دشرا همان ناياپ139711111297
-ينيئاگ يلعسابعنوتسوھ يا . ليئاكيميشزرو مولع يميشويب يشيامزآ5226يتست٢٠16يميشويب239711114205

-يناجرفسا هميهف
-رادرس يلعدمحم
ييازريمنمهب

.دوش هعلاطم310 هحفص رخآات1 لصف زارون مايپ13912012

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16يرامآ ليلحتو هيزجت339711117121
يتيبرت مولع و يسانش

 هعلاطم22 و18 ،15 ،13 ،12 ،4،7 ،3 ،1 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع
دوش

 تيبرترد يريگ هزادناو شجنس439711211115
يندب

 داژن يتمھ يلع- ناينامحر داھرفيندب تيبرت رد يريگ هزادنا و شجنس يشيامزآ5087يتست٢٠12
رهم

رون مايپ13902011

 هداز يدهم- يناهفصا- يدسايندب تيبرت يصصخت نابزباتك6478يتست٢٠16يصصخت نابز539711212210
ينابغاب

نارهت هاگشناد13922013

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ8174يتستيصصخت نابز39711212210
يدمحميلع دومحم

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13902011

يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ5183يتست1٠٢32 ينامسج يگدامآ639711215001
1 ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
زورهب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مايپ13892010

رون مايپ13912012ينيئاگ سابعيناسنا يزول ويزيفيعطق5012يتست٢٠12يناسنا يژولويزيف739711215002
رون مايپ13912012هرق يلع دمحم1 يناديم و ود شزومآ يشيامزآ5532يتست٠٢32يلمع-1 يناديموود839711215010
رون مايپ13902011تخبكين هلا تجح1 يشزرو يزولويزيفهمانسرد4905يتست1٢٠12 يشزرو يژولويزيف939711215015

.دوش هعلاطم3و1 ياھ لصفرون مايپ13892010نايچ هزوك مشاھتاقباسم يارجا زرط و تيريدميعطق4997يتست٢٠12تاقباسم يارجازرطو تيريدم1039711215038
 هاگشناد13902011راهب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك5941يتستتاقباسم يارجازرطو تيريدم39711215038

انيسيلعوب
.دوشهعلاطم باتک رخآ ات3 لصف زا

سابع ، يجلخنسحيل-تيمشا دراچيريتكرح يريگداي و لرتنكباتك7770يتست٢٠16يتكرح يريگداي1139711215064
يخرف دمحا ، مارهب

 رخآ ات لوا لصف زا نينچمھ و روكذم عبنم زا مود شخبيسرن13872008
. دوش سيردت وهعلاطم5 لصف

لوط رد يدركيور : ناسنا يتكرح دشرباتك7725يتست٢٠16يتكرح لماكتودشر1239711215065
رمع

 ، يجلخ نسح،يد يرال ،نياپ يروگيرگ
يوجاوخ شويراد

 هعلاطم17 و16 ،15 ،7،12 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفكاراهاگشناد13902011
.دوش

مولع و يندب تيبرت ينابم و لوصاباتك7294يتست٢٠16يندب تيبرت هفسلفو لوصا1339711215066
يشزرو

- مارهب سابع- يجلخ نسح
روپاقآ يدهمديس

تمس13912012

.دوشهعلاطم باتك رخآ ات7 لصف زاتمس13922013يقداص رديحيشزرو كيناكمويب تامدقمباتك7519يتست٢٠16يشزرو كيناكمويب1439711215068
.دوش هعلاطم باتك رخآات7 لصف زارون مايپ13942015يناھارف-ينيما اضرديمح-يراياقآميھافم و لوصا :يشزرو كيناكمويب يشيامزآ9752يتستيشزرو كيناكمويب39711215068

 ناتانوج-يلگول كم لينادناسنا يژولويزيف يشيامزآ5615يتست٢٠16يناسنا يژولويزيف1539711215069
تياو ديويد-دروفماتسا

-ينيئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبيصن
هدازدمحمدلاخ-وجمزر

.دوش هعلاطم11 و9 ،7،8 ياھ لصفرون مايپ13912012

 تيبرترد يزير همانربو تيريدم1639711215070
يندب

.دوشهعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ياھ لصفرون مايپ13962013يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق5108يتست٢٠16

 تيبرترد يزير همانربو تيريدم39711215070
يندب

رون مايپ13892010يناھارف لضفلاوبايندب تيبرت رد يزير همانرب و تيريدميعطق5403يتست

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تيلاعف رد قيقحت شور يشيامزآ5350يتست٢٠16يندب تيبرترد قيقحت شور1739711215071
.يج نفتسا نمروليس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوصيياضر يضترم

.دوش هعلاطم5 و3،4 ياھ لصفرون مايپ13902011

و تاقيقحت رتفد13852006ناراكمھ و يردان هلا تزعيناسنا مولع رد قيقحت ياهشورباتك8110يتستيندب تيبرترد قيقحت شور39711215071
ردب تاراشتنا

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف

 زيوجت و يياسانش(يحالصا تاكرحباتك7393يتست١١816ينامردو يحالصا تاكرح1839711215072
)2 تساريو( )اهنيرمت

نيسح دمحم-يدنمشناد نسح
ولناخارقاضر-هدازيلع

تمس13922013

-يناھارفلضفلاوبادھريو فلوريشزرو ياهيياناوت و يتكرح يموتانآيسرد كمك5016يتست٢٠16تالضع كيناكمويب1939711215073
 عاجش نيدلاردص
نيدلا

رون مايپ13892010

رون مايپ13902011ينيئاگ يلعسابعينيئاگ يلعسابعيشزرو يژولويزيف ينابم يشيامزآ8286يتست٢٠16يشزرو يژولويزيف2039711215074
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اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3861: نوناق لامعا مرتيشزرومولع و يندب تيبرت-٢٠ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:١٨
2زا2 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپدعاوقباتك6374يتست٢٠16رانيمس2139711215075
)هدش رظن

 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

.دوشهعلاطم باتك رخآ ات7 لصف زا

-نشور يديبد هللايلولکنيھ .دزالراکتكرح و يموتانآ ينابمباتك7482يتست٢٠16يناسنا يموتانآ2239711215160
ينيئاگ شياريو

تمس13922013

 تيبرت رد قيقحت و يرگشھوژپ2339711215193
) روحمشزومآ (يندب

ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك6374يتست٢٠16
)هدش رظن

 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

18 و15،16،17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصف
.دوش هعلاطم

يشزرو مولع تاعالطا ياهھاگياپ2439711215194
)روحم شزومآ (

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

 نآدربراك و يرامآ ليلحت و هيزجت2539711215195
يندب تيبرت ياهشھوژپرد
) روحم شزومآ (

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16
يتيبرت مولع و يسانش

 و16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7،8 ،6 ،5 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع
.دوش هعلاطم17

هتفرشيپ قيقحت و يرامآ ياهشور2639711215197
يندب تيبرتياهشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16
يتيبرت مولع و يسانش

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع

هتفرشيپ قيقحت و يرامآ ياهشور39711215197
يندب تيبرتياهشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تيبرت رد قيقحت شورباتك7442يتست
يناتسورس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات6 لصف زاتمس13922013

 )يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2739711215198
)روحمشزومآ(

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2839711220658
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