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يلمعيروئتعت
 لصفو )١٠-۴ و۶-۴ ،۴-۴ ياھ شخب(۴ لصف ،)۶-٣ شخب(٣ لصف٢۵٧٣رون مايپ١٣٩۴ينامحر-ينسح-نايدابعليسنارفيد تالداعم يشيامزآ٩٩٩٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ليسنارفيد تالداعم١٣٩٧٢١١١١٣٧۴

.دوش فذح )٩-٧ و٨-٧ ياھ شخب(٧
 يدلگ هنآ-روپدمحا ميھاربا١ يمومع يضايرهمانسرد٨١٨١يحيرشت و يتست٢٠١۶تايضاير٢٣٩٧٢١١١١۴٧١

ينايمهم
 شخب (٩ لصف ، )١٧٣ ات١۶٧ هحفص( يگتسويپ دربراك ،١ لصف١٨٠۴رون مايپ١٣٩٢

 فذح باتك ياياضق مامت تابثا و١١ لصف ، )۵-٩ ،۴-٩ ،٣-٩ ياھ
.دوش يم

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،١٠ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٧۴۵رون مايپ١٣٩٠يراهب اضردمحمنوسنبسيرھكيناكم-١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٨يحيرشت و يتست٢٠١۶كيزيف٣٣٩٧٢١١١٣٣١۴
 هعلق ينيسح ربكا-صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢)يتيبرتثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۴٣٩٧٢١٢١١۴١٠

نيسح دمحا-يريبد دمحا-نمهب
روپكاپ يلع-يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح-يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز۵٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ۶٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

١ يبدا ياھ بتكمسرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلومهورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٧٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح٢ و

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٨٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٩٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١٠٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١١٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم۴ و٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح- يدمحاربكايلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٢٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
داوج دمحم-يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 داهن( فراعم رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
مظعم ماقم يگدنيامن
)يربھر

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١۵٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم-يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١۶٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يمالسا يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢يمالسا يروهمج يساسا نوناقاب ييانشآ١٧٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

ناريا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح١٧۶ هحفص ات١٢۵هحفص زا۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف١٨٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم- يناحبسرفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا١٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم- يناحبسرفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا- يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع-يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم- يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 ماقم يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 رشن(يربھر مظعم
)فراعم

--

.دوش هعلاطم۵ و٣،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠لصا يديحو مساق دمحم١ايفارغج رد لامتحاو رامآيعطق۵١۵٣يحيرشتو يتست٢٠١۶يزاسرهش رد رامآ٢۶٣٩٧٢١٨١٣٠٠٢
.دوش هعلاطم١٢ و١٠ ،٨،٩ ،٧ ياھ لصف١١٧١رون مايپ١٣٩٠لصا يديحو مساق دمحم٢ ايفارغج رد لامتحا و رامآيعطق۵١۵۴يحيرشتو يتستيزاسرهش رد رامآ٣٩٧٢١٨١٣٠٠٢

--رون مايپ١٣٩٣اين برقم نمهب-يزارهچ ابابيلعيرادرب هشقنيعطق۵٠٨۴يحيرشت ويتست١٢٨۶۴يزاسرهش رد يرادرب هشقن دربراك٢٧٣٩٧٢١٨١٣٠١٠
--تمس١٣٩٢يداھرف نيسحيزاسرهش هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣١٨يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٨٣٩٧٢١٨١٣٠١١
 يدهم ديس-يئوكش نيسحيرهش يايفارغج ينابم يشيامزآ۵١۶٠يتست٢٠١٢يرهش يايفارغج٢٩٣٩٧٢١٨١٣٠١٢

يمظاك يسوم
--رون مايپ١٣٩١

--تمس١٣٩٣روپ عراش دومحميرهش يسانش هعماجباتك٧٣٧٨يتست٢٠١٢يرهش يسانش هعماج٣٠٣٩٧٢١٨١٣٠١٣
 ريما ، شورس يزردوگ ليلخيزاس رهش رد يمك ياھ لدمهوزج٧١۵٠يتست٢٠١۶يزاسرهش رد يمك ياھ لدم٣١٣٩٧٢١٨١٣٠١۴

ماهم يربكا
--رون مايپ١٣٩١

--يھاگشناد رشن زكرم١٣٩١شوكرد نيدباع ديعسيرهش داصتقا هب يدمآردباتك۶٠۶۵يتست٢٠١٢يرهش داصتقا٣٢٣٩٧٢١٨١٣٠١۵
.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧نارهتهاگشناد١٣٩١رف ينيع اضريلعگناو ديويد- تورگ ادنيليرامعم رد قيقحت ياھ شورباتك۶۴٧۵يتست٢١١۶٣٢يزاسرهش رد قيقحت شور٣٣٣٩٧٢١٨١٣٠١۶
رباص- ييوھايس يرماع اضرديمحناهج رد يزاسرهش و رهش خيرات يشيامزآ٩٢٢۶يتست٢٠١۶ناهج رد يزاسرهش و رهش خيرات٣۴٣٩٧٢١٨١٣٠١٧

دنز
--رون مايپ١٣٩٣
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يلمعيروئتعت
--تمس١٣٩٢يدمحم روپ اضردمحمنكسم يزير همانربباتك٧٣٣٨يتست٢٠١٢نكسم٣۵٣٩٧٢١٨١٣٠٢٧
--نارهت هاگشناد١٣٩٢يرايز هللا تماركيا هقطنم يزير همانرب ياهشور و لوصاباتك۶۴٣٢يتست٢٠١٢يا هقطنم يزير همانرب٣۶٣٩٧٢١٨١٣٠٣٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢يزاسرهش رد هنايار دربراك٣٧٣٩٧٢١٨١٣٠٣۵
يحارط و يزير همانرب و يسانش موب٣٨٣٩٧٢١٨١٣٠٣٧

يطيحم
.دشاب يم فذح۴ و٣ شخب۴۴٧نارهتهاگشناد١٣٩١يميرك-ينيرحبزنيگيھ نيرتاك- رييب.رآ.نآنيمز هعسوت يارب يطيحم يزير همانربباتك۶۴٣٧يتست٢٠١٢

 هقطنم و يرهش قوقح ييارجا و ينف ينابمباتك٧٧٧٩يتست٢٠١۶يرهش نيناوق و قوقح٣٩٣٩٧٢١٨١٣٠٣٨
ناريا رد يا

.دوش فذح باتكناياپ ات١٣ لصف زا٣سانش قح١٣٩٢ينيسح يلعديس

 ديجمو وليبش يناميلس اضريلعيرهش تاعالطا ماظن دربراک و يحارط يشيامزآ١٠١٣٨يتست٢٠١۶يرهش تاعالطا ماظن دربراك و يحارط۴٠٣٩٧٢١٨١٣٠٣٩
ناشيرپ

--رون مايپ١٣٩۵

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يرهش لئاسم رانيمس۴١٣٩٧٢١٨١٣٠۴١
 ، ييوھايس يرماع اضرديمحيسانشرهش ينابم يشيامزآ٩۶٠٢يتست٢٠١۶يسانش رهش ينابم۴٢٣٩٧٢١٨١٣٠۵٧

دنز رباص
--رون مايپ١٣٩٣

 ناهج رديح و قيدصيضترميرامعم نايبباتك٩٠٣۵يتست٢١١۶٣٢يرامعم نايب۴٣٣٩٧٢١٨١٣٠۵٨
شخب

--يرسک هدکباتک١٣٩٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يرهش طيحم نايب و كرد۴۴٣٩٧٢١٨١٣٠۵٩
--رون مايپ١٣٩٣رهم نيشفا ديحوايارم و رظانم هسدنھ يشيامزآ٩٠٣۶يتست٢١١۶٣٢ويتكپسرپ و ماجحا هسدنھ۴۵٣٩٧٢١٨١٣٠۶٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يتامدقم ميسرت۴۶٣٩٧٢١٨١٣٠۶١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٨۶۴هتفرشيپ ميسرت۴٧٣٩٧٢١٨١٣٠۶٢
.دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۴،٧ ،٢ ياھ لصف١٠٢٧شناد يايرد١٣٨٩ينيسح يلع ديسيرهش يزير همانرب ينابم و لوصاباتك٨٢٧٧يتست٢١١۶٣٢يرهش يزير همانرب ياھ شور و ينابم۴٨٣٩٧٢١٨١٣٠۶٣
نورد لقن و لمح هكبش يزير همانرب ينابم۴٩٣٩٧٢١٨١٣٠۶۴

يرهش
تردق- داژن ينيما نيمار ديسيرهش لقن و لمح يزير همانرب رب يا همدقم يشيامزآ۵۵۵٧يتست٢٠١٢

يراختفا
--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩١ينيف يياباب-يلات يدورهقييايفارغج تاعالطا ياھمتسيس رب يدمآرد يشيامزآ٨٢١٣يتست١١۶١۶يناكم تاعالطا ياھ متسيس لوصا۵٠٣٩٧٢١٨١٣٠۶۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يرهش يحارط ياھ شور و ينابم۵١٣٩٧٢١٨١٣٠۶۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١۴١۶١٢٨ يزاسرهش هاگراك۵٢٣٩٧٢١٨١٣٠۶٧
نورد لقن و لمح هكبش يحارط ينابم۵٣٣٩٧٢١٨١٣٠۶٨

يرهش
همانرب ياھدرادناتسا موس دلج ؛اھراتخاسباتك١٠۴۵٩يتست٢٠١۶

يرهش يحارط و يزير
. دوش هعلاطم مود شخب۴۶٧شخرذآ١٣٩٠ناراكمھ و رفدازهب يفطصم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يرهش ياھ تخاس ريز و تاسيسات۵۴٣٩٧٢١٨١٣٠۶٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١۴١۶١٢٨ يزاسرهش هاگراك۵۵٣٩٧٢١٨١٣٠٧٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يخيراتو هدوسرف ياھ تفاب يزير همانرب۵۶٣٩٧٢١٨١٣٠٧١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣١۴١۶١٢٨ يزاسرهش هاگراك۵٧٣٩٧٢١٨١٣٠٧٢
 رد يا هراوھام و يياوھ ياهسكع دربراك يشيامزآ۵۵١۴يتست٢٠١٢يا هراوھام و يياوھ ياھ سكع ريسفت۵٨٣٩٧٢١٨١٣٠٧٣

ايفارغج
--رون مايپ١٣٩١يناوضر رغصا يلع

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴١۴١۶١٢٨ يزاسرهش هاگراك۵٩٣٩٧٢١٨١٣٠٧۴
--رون مايپ١٣٩٧رف يرباص متسريمالسا يناريا ياھرهش خيرات يشيامزآ١١٣٨٨يتست٢٠١۶يمالسا- يناريا ياھرهش خيرات۶٠٣٩٧٢١٨١٣٠٧۵
 اضرديمح و رهم نيشفا ديحورصاعم يرامعم اب ييانشآ يشيامزآ٩٠٣٧يتست٢٠١۶رصاعم يرامعم اب ييانشآ۶١٣٩٧٢١٨١٣٠٧۶

 هيدهم و ييوھايس يرماع
يدمحا

--رون مايپ١٣٩٣

--رون مايپ١٣٩۶نايچخرچ ميرمنامتخاس و يرامعم يسدنهم ينابم يشيامزآ١٠٧٣۵يتست٢٠١۶نامتخاس و يرامعم يسدنهم ينابم۶٢٣٩٧٢١٨١٣٠٧٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۵١۴١۶١٢٨ يزاسرهش هاگراك۶٣٣٩٧٢١٨١٣٠٧٨
.دوش هعلاطم باتكرخآ ات٨ لصف زا٣٨٠نارهت هاگشناد١٣٩١رفينيع اضريلعگنل ناجيرامعم هيرظن شنيرفآباتك۶۴١٩يتست٢٠١۶يطيحم يسانشناور۶۴٣٩٧٢١٨١٣٠٧٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢۴١۶۶۴يياهن هژورپ۶۵٣٩٧٢١٨١٣٠٨٠
--رون مايپ١٣٩۴نايچخرچ ميرميرهش ياضف ليلحت و تخانش يشيامزآ٩٩٩۵يتست٢١١۶٣٢يرهش ياضف ليلحت و تخانش۶۶٣٩٧٢١٨١٣٠٨١
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