
اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3872: نوناق لامعا مرت)شزرويژولويزيف( يشزرو مولعو يندب تيبرت-٣۶ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:٢١
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
يماح13872008هتسدلگ ربكالوا دلج يدربراك يامنھارSpssباتك8118يتست١١816رتويپماك239711115237
يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ5183يتست1٠٢32 ينامسج يگدامآ339711215001

1 ملاس
-يناھارف لضفلاوباستربار تم

زورهب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مايپ13892010

رون مايپ13912012ينيئاگ سابعيناسنا يزول ويزيفيعطق5012يتست٢٠12يناسنا يژولويزيف439711215002
رون مايپ13922013يساور رغصايلعيناسنا يموتانآ يشيامزآ5450يتست٢٠12يناسنا يموتانآ539711215003
رون مايپ13912012هرق يلع دمحم1 يناديم و ود شزومآ يشيامزآ5532يتست٠٢32يلمع-1 يناديموود639711215010
رون مايپ13902011تخبكين هلا تجح1 يشزرو يزولويزيفهمانسرد4905يتست1٢٠12 يشزرو يژولويزيف739711215015
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13892010ينيئاگ يلعسابع2 و1 انش شزومآ يشيامزآ5073يتست٠٢32يلمع-1انش839711215023
-يناھارفلضفلاوبادھريو فلوريشزرو ياهيياناوت و يتكرح يموتانآيسرد كمك5016يتست٢٠16ناسنا يموتانآ939711215067

 عاجش نيدلاردص
نيدلا

رون مايپ13892010

-ينيئاگ يلعسابعنوتسوھ يا . ليئاكيميشزرو مولع يميشويب يشيامزآ5226يتست٢٠16يشزرو يميشويب1039711215122
-يناجرفسا هميهف
-رادرس يلعدمحم
ييازريمنمهب

.دوش هعلاطم310 هحفص رخآات1 لصف زارون مايپ13912012

 ناتانوج-يلگول كم لينادناسنا يژولويزيف يشيامزآ5615يتست1٢٠16 ناسنا يژولويزيف1139711215123
تياو ديويد-دروفماتسا

-ينيئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبيصن
هدازدمحمدلاخ-وجمزر

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13912012

 يرامآ ليلحت ياهشورو حرط1239711215124
يتيبرتمولعرد

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16
يتيبرت مولع و يسانش

دشر13862007روالد يلع

 مولعرد قيقحت ياهشورو حرط1339711215125
يبرجت

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تيلاعف رد قيقحت شور يشيامزآ5350يتست٢٠16
.يج نفتسا نمروليس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوصيياضر يضترم

رون مايپ13902011

 ناتانوج-يلگول كم لينادناسنا يژولويزيف يشيامزآ5615يتست2٢٠16 ناسنا يژولويزيف1439711215126
تياو ديويد-دروفماتسا

-ينيئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبيصن
هدازدمحمدلاخ-وجمزر

.دوش هعلاطم13 و12 ،11 ،10 ،9 ،7،8 ياھ لصفرون مايپ13912012

دوش هعلاطم دعب هب8 لصفرون مايپ13902011ينيئاگ يلعسابعينيئاگ يلعسابعيشزرو يژولويزيف ينابم يشيامزآ8286يتست٢٠16يشزرو يژولويزيف1539711215127
نارهتهاگشناد13912012يزردوگدومحمناراكشزرو هيذغتباتك6456يتست٢٠16شزروو هيذغت1639711215128
.دوش هعلاطم4 و2 ياھ لصفنارهت هاگشناد13912012نادلاخ رغصازويتام دلانود ،سکاف دراودا)لوا دلج( شزرو يژولويزيفباتك6510يتست٢٠16يدربراك يشزرو يژولويزيف1739711215129

 ، اين ينامحر داھرفرومليو کج ،ليتساک ديويديندب تيلاعف و شزرو يزولويزيفباتك8116يتستيدربراك يشزرو يژولويزيف39711215129
 ، داژن يلعاقآ ديمح
 ءايض ، يبجر ديمح
 همطاف ، ينيعمنيدلا

يمالس

. دوش هعلاطم مودشخب1 دلجناركتبم13882009

.دوش هعلاطم10 و3 ياھ لصفرون مايپ13902011ينيئاگ يلعسابعينيئاگ يلعسابعيشزرو يژولويزيف ينابم يشيامزآ8286يتستيدربراك يشزرو يژولويزيف39711215129
.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،6،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفهماكچنارهت13842005يناجيلعيديعنيرمت ملعباتك8256يتست٢٠16نيرمت ملع1839711215130
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16)رانيمس(ديدج تاقيقحت هعلاطم1939711215131
 هدكشھوژپ13792000ينيئاگدشر نارود يشزرو يزولويزيفباتك8735يتست٢٠16دشر نارود يشزرو يژولويزيف2039711215132

يندبتيبرت
.دوش هعلاطم14و9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،1 ياھ لصف

 يھاگشيامزآ ياهكينكت2139711215133
1يشزرو يژولويزيفرد

 ،ينامسج يگدامآ شجنس ياھنومزآباتك8117يتست٢٠16
هبخن ناراکشزرو يناور و يتراهم
يشزرو فلتخم ياھهتشر

يلم هتيمك13852006نارگيد و ولناخارقاضر
 كيپملا
 يروهمج
ناريا يمالسا

 يژولويزيف( يصصخت نابز2239711215156
)يشزرو

 تيبرت هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك7313يتست٢٠16
يندب

- ريبد كباب- يدومحم يلعدمحم
ميھاربا ورسخ

.دوش هعلاطم11 و9 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13922013

 يژولويزيف( يصصخت نابز39711215156
)يشزرو

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ8174يتست
يدمحميلع دومحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13902011
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اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3872: نوناق لامعا مرت)شزرويژولويزيف( يشزرو مولعو يندب تيبرت-٣۶ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:٢١
2زا2 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 تيبرت رد قيقحت و يرگشھوژپ2339711215193
) روحم شزومآ (يندب

ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپدعاوقباتك6374يتست٢٠16
)هدش رظن

 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

18 و16،17 ،15 ،13،14 ،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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