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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٣٩٧١١١١١۴٣۴
 شزومآ( تايضاير يريگداي و شزومآباتك۶٩۵۵يحيرشت و يتستيصصخت٣٠٢۴يضاير شزومآ لوصا٣٣٩٧١١١١١۴٣٧

)١ يضاير
--ريذپشناد١٣٨٩٢٠١٠هداز نژيب نسح دمحم

--ادرف ناهج١٣٨٨٢٠٠٩ييادهلا ملع نسح ديسيضاير شزومآ لوصاباتك٧۶٣۴يحيرشت و يتستيصصختيضاير شزومآ لوصا٣٩٧١١١١١۴٣٧
 رد هلئسم لح يرظن ياھداينب۴٣٩٧١١١١١۴۴٠

)١( تايضاير
--ناهيك١٣٨٨٢٠٠٩مارآايلوپ جروجمينك لح هلئسم هنوگچباتك۵٨۵٠يتستيصصخت٣٠٢۴

 رد هلئسم لح يرظن ياھداينب٣٩٧١١١١١۴۴٠
)١( تايضاير

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ياھ لصف١۵٣۵يمطاف١٣٨٢٢٠٠٣يرايرهش زيورپايلوپ جروجيضاير تيقالخباتك٧٧١۴يتستيصصخت

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٢۴يضاير يزاس لدم۵٣٩٧١١١١١۴۴۴
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠١۶)١( قيقحت ياھ شور۶٣٩٧١١١١١۴۴۵
 اب يسرد و يشزومآ يزير همانرب٧٣٩٧١١١١١۴۴۶

تايضاير رب ديكات
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس٨٣٩٧١١١١١۴۴٧
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٢۴يضاير شزومآ ياھ هيرظن٩٣٩٧١١١١١۴۴٨
 شزومآ( )٢( قيقحت ياھ شور١٠٣٩٧١١١١١۴۴٩

)روحم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا١١٨١۶يتيبرت و يناور ياھ نومزآ١١٣٩٧١١١١١۴۵٠
يضاير شزومآ يسانشناور١٢٣٩٧١١١١١۴۵١

 شزومآ يتخانش ناور لماوع(
)روحم شزومآ()يضاير

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

 رد هلئسم لح يرظن ياھداينب١٣٣٩٧١١١١١۴۵٢
)٢( تايضاير

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴يريگداي ياھ هيرظن١۴٣٩٧١١١١١۴۵٣
 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢يديحوزوياتايضاير خيرات اب ييانشآباتك۶٠٩٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴تايضاير خيرات١۵٣٩٧١١١١١۴۵۴

يھاگشناد
--

 دمحم -يميھاربا يدهم دمحمهسدنھ ينابم يشيامزآ٨٢٠٣يحيرشت و يتستيناربج۴٠٣٢يسدنھ ينابم١۶٣٩٧١١١١١۴۵۵
يناقمم يرادولج

-٣۴٠ تاحفص( ٧ و ۶ ،)٢٠٣-٩۴ تاحفص( ۴ ياھ لصف٣٢٣۴رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣
دوش فذح )٣۴٩

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴دشر يسانشناور١٧٣٩٧١١١١١۴۵٨
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتستيناربج٣٠١٨شرورپو شزومآ هفسلفو لوصا١٨٣٩٧١١٢١١٢۶٩
 ياھ هرود رد يضاير شزومآ١٩٣٩٧١١٢١١۴۶٧

هطسوتم و ييادتبا
 سيردت شور و ميھافم اب ييانشآيعطق۵٠۵۶يتستيناربج٢٠١۶

تايضاير
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١هاوختزع ميرك

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتستيصصخت٢٠١۶يريگداي يسانشناور٢٠٣٩٧١١٢١٧١٩٢
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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