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رون مايپ هاگشناد
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ١٠ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩۶رون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يضاير١٣٩٧٢١١١١١١۵
 لوا و مود تمسق -٢  ي مو م ع  ي ضا ير يشيامزآ۴٩۴۴يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ تايضاير٢٣٩٧٢١١١١١١۶

) ي م ي ش  ه ت شر(
.دوش فذح ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١۶رون مايپ١٣٩٢يميھاربا يدهم دمحم

 لئاسم نودب( ١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۶رون مايپ١٣٩١يوضر نايفجن دومحم ديس١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٠يتست٢٠١۶يمومع كيزيف٣٣٩٧٢١١١٣١١٢
.دوش هعلاطم )يکشزپ هنيمز رد هدش حرطم

--رون مايپ١٣٩٢يكھد داژ نا با ب د م حا١  ه يا پ  ك يز ي ف  ها گ ش يا مزآ را ك رو ت سديھاگشيامزآ نوتم۵١۶٢يحيرشت٠١٣٢يمومع كيزيف هاگشيامزآ۴٣٩٧٢١١١٣١١٣
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يتست٣٠٢۴يمومع يميش۵٣٩٧٢١١١۴٠٩٣
--رون مايپ١٣٩١تقادص دومحمايفارغج يارب يسانش نيمز يشيامزآ۴٨٢٩يتست٢٠١۶يسانش نيمز۶٣٩٧٢١١١۶١٠٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يسانش نيمز هاگشيامزآ٧٣٩٧٢١١١۶١٠٨
--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست٣٠٢۴يمومع تعارز٨٣٩٧٢١١٢١٠٠۵
--رون مايپ١٣٩١يردان زيگنا حور يرظ ن-١  ي سا ن ش ها ي گهمانسرد۵١۵۵يتست٢٠١۶يمومع يسانش هايگ٩٣٩٧٢١١٢١٠۴٣
--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريلمع- ١ يسانشھايگهمانسرد۵١۵١يحيرشت٠١٣٢يمومع يسانش هايگ هاگشيامزآ١٠٣٩٧٢١١٢١٠۴۴
.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩١يلالجا ديرفيسانش ميلقا و اوھهمانسرد۵١١٩يتست٢٠١۶يزرواشك يسانش ميلقاواوھ١١٣٩٧٢١١٢١٠۴۵
 يسانش ميلقاواوھ هاگشيامزآ١٢٣٩٧٢١١٢١٠۴۶

يزرواشك
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٢رون مايپ١٣٩١روپ يوارو ميرميمومع يسانشكاخ يشيامزآ۵۵٢٩يتست٢٠١۶يمومع يسانش كاخ١٣٣٩٧٢١١٢١٠۴٧
 ميھاربا -ناليسا تاداس لامككاخ ييايميش و يكيزيف هيزجت ياهشورباتك۵٧١٣يحيرشت٠١٣٢يمومع يسانش كاخ هاگشيامزآ١۴٣٩٧٢١١٢١٠۴٨

نايئاباب
--زبس نوتيز١٣٨٩

 نآدربراكو تالامتحاورامآ١۵٣٩٧٢١١٢١٠۴٩
يزرواشكرد

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩۵ينوناک نويامھ -يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ١٠٣۴٠يتست٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩٠رادروخرب هشفنبتسيز طيحم تخانشهمانسرد۵٣٣٩يتست٢٠١۶تسيزطيحم تخانش١۶٣٩٧٢١١٢١٠۵٠
 هلاژ -ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا يشيامزآ۵۴٩۵يتست٢٠١۶يزرواشكداصتقا لوصا١٧٣٩٧٢١١٢١٠۵١

داژن يكروك
--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩٠ناليسا تاداس لامكيزرواشك تايلمعهوزج٧١١۴يحيرشت٠٢۶۴يزرواشك تايلمع١٨٣٩٧٢١١٢١٠۵٢
--رون مايپ١٣٩٢يدورف داھرفيرورپماد ثحابم -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۴يتست٢٠١۶يمومع يرورپماد١٩٣٩٧٢١١٢١٠۵٣
--رون مايپ١٣٨٩يدورف داھرفيرورپماد تايلمع -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۵يحيرشت٠١٣٢يمومع يرورپماد هاگشيامزآ٢٠٣٩٧٢١١٢١٠۵۴
 يروکشروپ خرف -يدارم بارهسيرادلگنج يشيامزآ١٠٩٧٠يتست٢٠١۶يرادلگنج٢١٣٩٧٢١١٢١٠۵۵

هد هلا
--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩١رال يزورهب روصنميزرواشك ياهنيشامهمانسرد۵١٣٠يتست٢٠١۶يزرواشك ياھ نيشام٢٢٣٩٧٢١١٢١٠۵۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يزرواشك ياھ نيشام هاگشيامزآ٢٣٣٩٧٢١١٢١٠۵٧
--رون مايپ١٣٩٢يناقھد ميرم -يلالجا ديرفيمومع يرايبآ يشيامزآ٧٠٠٠يتست٢٠١۶يمومع يرايبآ٢۴٣٩٧٢١١٢١٠۵٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يمومع يرايبآ هاگشيامزآ٢۵٣٩٧٢١١٢١٠۵٩
 يزرواشك جيورتو شزومآ لوصا٢۶٣٩٧٢١١٢١٠۶٠

يعيبط عبانمو
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩٠يمف يلعنابعش نيسحيزرواشك شزومآ و جيورت لوصاهمانسرد۵١١۵يتست٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ۵٢٩٨يتست٢٠١۶يمومع ينابغاب٢٧٣٩٧٢١١٢١٠۶١
--رون مايپ١٣٨٩يردان زيگنا حوريلمع -يمومع ينابغاب يشيامزآ۵٣۴۵يحيرشت٠١٣٢يمومع ينابغاب هاگشيامزآ٢٨٣٩٧٢١١٢١٠۶٢
--رون مايپ١٣٩٣يعيبر انيميراد عترم يشيامزآ٩٠۵۵يتست٢٠١۶يرادعترم٢٩٣٩٧٢١١٢١٠۶٣
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠نايلوسر اضرمالغيرظن - تافآ عفد و يسانش هرشحهمانسرد۵٠٧٨يتست٢٠١۶يھايگ ياھ يراميبو تافآ٣٠٣٩٧٢١١٢١٠۶۴

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٨٢رون مايپ١٣٩١توخا دومحم ديسيرظن - يھايگ ياھ يراميب يشيامزآ۵۵۵۴يتستيھايگ ياھ يراميبو تافآ٣٩٧٢١١٢١٠۶۴
 ياھ يراميبو تافآ هاگشيامزآ٣١٣٩٧٢١١٢١٠۶۵

يھايگ
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

--رون مايپ١٣٩٢يتيالو هلادعسيراد زيخبآ يشيامزآ۵٢٠۵يتست٢٠١۶كاخو بآ تظافحو يرادزيخبآ٣٢٣٩٧٢١١٢١٠۶۶
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٣٣٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣۴٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣۵٣٩٧٢١٢١٢۴١١

ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع
.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٣۶٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٣٧٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٣٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٣٩٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴٠٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۴١٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا۴٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۴٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴۴٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴۵٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴۶٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٧٣٩٧٢١٢٢۵٠٠٩
)١( يزرواشك

 يريدج ـ يئامغي ـ يرتفدبزع
ميحر دوعسم -ناينوکلم ـ يميلس
روپ

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩تمس١٣٩٢

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۴٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا۴٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا۵٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۵١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت۵٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا۵٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد۵۵٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

--رون مايپ١٣٩٣يديص ليعامسايمومع يشك هشقن و ينف مسر يشيامزآ٩٠٢٠يتست٢٠١۶يشك هشقنو ينف مسر۵۶٣٩٧٢١۴١١٠٢۵
 هشقنو ينف مسر هاگشيامزآ۵٧٣٩٧٢١۴١١٠٢۶

يشك
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 ماما هاگشناد١٣٩٠هدازيلع نيماكاخ كيزيفباتك۵٩٣۴يتست٢٠١۶كاخ كيزيف۵٨٣٩٧٢١۴١١٠٢٧
اضر

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٩ لصف زا٣٨١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢كاخ كيزيف هاگشيامزآ۵٩٣٩٧٢١۴١١٠٢٨
--رون مايپ١٣٩٠ادقع يمطاف دومحمديسكاخ كيناكم يشيامزآ۵٠۴١يتست٢٠١۶كاخ كيناكم۶٠٣٩٧٢١۴١١٠٢٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢كاخ كيناكم هاگشيامزآ۶١٣٩٧٢١۴١١٠٣٠
--رون مايپ١٣٩٠روپ نيسح اضريلعكاخ يزيخلصاح و يميش يشيامزآ۵٣۶٢يتست٢٠١۶كاخ يزيخلصاحو يميش۶٢٣٩٧٢١۴١١٠٣١
 يزيخلصاحو يميش هاگشيامزآ۶٣٣٩٧٢١۴١١٠٣٢

كاخ
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 رابت ءايض قلاخريم -يلالجا ديرفهايگ و كاخ و بآ هطبار يشيامزآ۵۶٣۵يتست٢٠١۶٠هايگو كاخو بآ هطبار۶۴٣٩٧٢١۴١١٠٣٣
يزرد هللادبع -يدمحا

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢نايكلم فرشا -يزابهش نيزرفاھ كاخ يدنب هدر و شياديپ يشيامزآ٨٨۶٧يتست٢٠١۶اهكاخ يدنب هدرو شياديپ۶۵٣٩٧٢١۴١١٠٣۴
 يدنب هدرو شياديپ هاگشيامزآ۶۶٣٩٧٢١۴١١٠٣۵

اهكاخ
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

Page 2 of 3دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص٣ ( تاحفص هیلک

01/22/2019https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*Pnueb*com 

نيمسال دوم 9۸-97 



اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتكاخو بآ يسدنهم_٢٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:۴۵ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩١يميقم نويامھيدربراك يسانش بآ يشيامزآ۵۴٧۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يژولورديھ۶٧٣٩٧٢١۴١١٠٣۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يژولورديھ هاگشيامزآ۶٨٣٩٧٢١۴١١٠٣٧
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩١رسايس يداھ -يلدريش ميظعكيلروديھ و تالايس كيناكم يشيامزآ٨٣٣٣يتست٣٠٢۴كيلورديھو تالايس كيناكم۶٩٣٩٧٢١۴١١٠٣٨
--رون مايپ١٣٩۶دانهمرون راگنزابور يراجم کيلورديھ يشيامزآ١٠٩۶۵يتست٢٠١۶راهنا كيلورديھ٧٠٣٩٧٢١۴١١٠٣٩
--رون مايپ١٣٩١يناقھد ميرم - يلالجا ديرفيشكھز يسدنهم لوصا يشيامزآ٧٠٢۵يتست٢٠١۶يشكھز يسدنهم لوصا٧١٣٩٧٢١۴١١٠۴٠
 يسدنهم لوصا هاگشيامزآ٧٢٣٩٧٢١۴١١٠۴١

يشكھز
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 يتريغ اليل ،يادرم نيدلا حالصيضارا يبايزرا يشيامزآ١١٣۴١يتست٢٠١۶يضارا يبايزرا٧٣٣٩٧٢١۴١١٠۴٢
ينارآ

--رون مايپ١٣٩٧

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يضارا يبايزرا هاگشيامزآ٧۴٣٩٧٢١۴١١٠۴٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزومآراك٧۵٣٩٧٢١۴١١٠۴۴
 - روپرايدنفسا - رجاهم - يحلاصيليمكت كاخ و بآ تظافح يشيامزآ٩٠۵٢يتست٢٠١۶يليمكت كاخو بآ تظافح٧۶٣٩٧٢١۴١١٠۴۵

يرقاب
--رون مايپ١٣٩۴

 ياھ هزاس و يرايبآ ياهلاناك يحارطباتك۶۵٠۴يتست٣٠٢۴يبآ ياھ هزاس يحارط٧٧٣٩٧٢١۴١١٠۴۶
هتسباو

 دمحم -ينادلكت يريما ميھاربا
يھايس مظاك

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١نارهت هاگشناد١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٠تقادص دومحمينيمزريز ياھ بآ -بآ عبانم و نيمز يشيامزآ۵٣٧۵يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيمزريز ياهبآ٧٨٣٩٧٢١۴١١٠۴٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢ينيمزريز ياهبآ هاگشيامزآ٧٩٣٩٧٢١۴١١٠۴٨
 يريبك دازرهش ،يماحراردص هدازآكاخ يژولويب يشيامزآ١١٣۴٢يتست٢٠١۶كاخ يژولويب٨٠٣٩٧٢١۴١١٠۴٩

داژن
--رون مايپ١٣٩٧

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢كاخ يژولويب هاگشيامزآ٨١٣٩٧٢١۴١١٠۵٠
- نافيرش نيسح- يراصنا نيسحيرايبآ ياھ متسيس يحارط يشيامزآ۵۵٠٢يتست٢٠١۶يرايبآ ياهمتسيس يحارط٨٢٣٩٧٢١۴١١٠۵١

يرواد نارماك
 هعلاطم ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١٧۴٢رون مايپ١٣٩٠

.دوش
 ياهمتسيس يحارط هاگشيامزآ٨٣٣٩٧٢١۴١١٠۵٢

يرايبآ
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

--رون مايپ١٣٩٣اين  برقم نمهب -يزارهچ اباب يلعيرادرب  هشقنيعطق۵٠٨۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادرب هشقنو يحاسم٨۴٣٩٧٢١۴١١١١٠
 هشقنو يحاسم هاگشيامزآ٨۵٣٩٧٢١۴١١١١١

يرادرب
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

--رون مايپ١٣٩۴ينامحر -ينسح -نايدابعليسنارفيد تالداعم يشيامزآ٩٩٩٨يحيرشت و يتست٣٠٢۴ليسنارفيد تالداعم٨۶٣٩٧٢١۴١١١٩٣
 و تخانش يعيبط عبانم رد روش ياهكاخباتك۶۴۶۶يتست٢٠١۶يميدس و روش ياهكاخ٨٧٣٩٧٢١۴١١٢٣٢

اهنآ حالصا
--نارهت هاگشناد١٣٩١يرفعج دمحم
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