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يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
رون مايپ13822003ريهظ روپ يقت يلعشرورپ و شزومآ ينابم و لوصا يشيامزآ5064يتست٣٠18شرورپو شزومآ ينابمو لوصا239711211013
 مالسارد شرورپو شزومآ خيرات339711211023

نارياو
رون مايپ13902011نايليكو رهچونمناريا و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيراتهمانسرد5036يتست٢٠12

تمس13932014روپ نسحم مارهبيشزومآ يزير همانرب ينابمباتك7484يتست٣٠18يشزومآ يزير همانرب لوصا439711211025
رون مايپ13902011نايليكو رهچونميتاميلعت ييامنھار و تراظن يشيامزآ5018يتست٢٠12يتاميلعت ييامنھارو تراظن539711211029
 رظن ديدجت (هتفرشيپ يطابنتسا رامآباتك10844يحيرشتو يتست٢٠16هتفرشيپ يطابنتسارامآ639711211218

2تساريو)هدش
-فيص نسح دمحم-عراز نيسح
يبلاط ديعس

رون مايپ13962017

و شزومآ يسانش هعماج ينابم739711211504
يشزومآ يزير همانربرد شرورپ

.دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2،3 ،1 ياھ لصفدجبا13942015مدقم ييارق هلا ناماشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك10118يتست٢٠16

و شزومآ يسانش هعماج ينابم39711211504
يشزومآ يزير همانربرد شرورپ

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ياھ لصفتمس13922013روپ عراش دومحمشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك7377يتست

 دلج( يمالسا تيبرت هب هرابود يھاگنباتك7830يتست٢٠16هتفرشيپ يمالسا تيبرت و ميلعت839711211505
)لوا

.دوشفذح5 لصفهسردم13932011يرقاب ورسخ

 يبايشزرا ياهشور و لوصا939711211506
يشزومآ

و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك7291يتست٢٠16
)يتايلمع دنيارف

.دوش فذح5 و3 ،2 ياھ لصفتمس13952015ناگزراب سابع

 شرورپ و شزومآ يداصتقا ينابم1039711211507
يشزومآ يزيرهمانرب رد

 اضردمحم ، يلسوتم دومحمشرورپ و شزومآ داصتقاباتك9379يتست٢٠16
نايچنھآ

تمس13922013

دبهش هاگشناد13902011يوضر سابع ديسيشزومآ يروانف رد نيون ثحابمباتك9368يتست٢٠16هتفرشيپ يشزومآ يژولونكت1139711211508
نارمچ

.دوش فذح7 لصف

 يمتسيس شرگن دربراك و هيرظن1239711211509
يسرد و يشزومآ يزيرهمانرب رد

تمس13912012نايئاضر يلعمتسيس يحارط و ليلحت و هيزجتباتك7364يتست٢٠16

 همانرب رد يساسا ياھ هيرظن1339711211510
يشزومآيزير

 ، ديعس ميسن ، نايبارض نازورفيشزومآ يزير همانرب و لوصا يشيامزآ10669يتست٢٠16
يزردوگ انادنام

.دوش فذح5 لصفرون مايپ13962017

 نارهت هاگشناد13932014نيداوج ديس اضر ديسيناسنا يورين يزير همانربباتك9380يتست٢٠16يناسنا يورين يزير همانرب1439711211511
 هدكشناد–
تيريدم

و نالاسگرزب يشزومآ يزير همانرب1539711211574
يياتسورشزومآ

يناسنا عبانم موادم شزومآ ياھدربھار يشيامزآ5349يتست٢٠16
 زاشزومآ ويشزومآ هاگراك رب ديكأت اب-
رود هار

 تاداسلا هميهف-يدنز نمهب
يقيقح

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ياھ لصفرون مايپ13872008

و نالاسگرزب يشزومآ يزير همانرب39711211574
يياتسورشزومآ

 ميلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياهشورباتك6477يتست
)نتشونو ندناوخ ياهتراهم

. دوش هعلاطم5 و4 ،2 ياھ تمسقيھاگشنادرشن13902011نايغابص ارھز

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ5561يتست٣٠24هتفرشيپ سيردت ياھ شور1639711211575
يكينورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمهب
فيرش

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مايپ13922013

 مايپ هاگشناد13932014عراز نيسح ،ديعس ميسنهتفرشيپ سيردت شور يشيامزآ9291يتستهتفرشيپ سيردت ياھ شور39711211575
رون

.دوش فذح8لصف

دربراكو هتفرشيپ قيقحت ياهشور1739711211576
يتيبرت تاقيقحت ردرتويپماك

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ5092يتست٢١1616
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،2،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

دربراكو هتفرشيپ قيقحت ياهشور39711211576
يتيبرت تاقيقحت ردرتويپماك

ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك6734يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم6 و4 ياھ لصفهاگآ13912012

 دربراك و يقيبطت شرورپ و شزومآ1839711211577
يشزومآ يزير همانربرد نآ

.دوشفذح رخآ لصفتمس13922013يزودينمي دمحميوك ناتوليقيبطت شرورپ و شزومآباتك9923يتست٢٠16

 يزير همانرب رد يسانش تيعمج1939711211578
)روحمشزومآ( يشزومآ

تمس13922013يناما يدهميسانش تيعمج ينابمباتك9922يتست٢٠16

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2039711211579
دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139711220658
 داهج13882009هدازدامع يفطصمشرورپ و شزومآ داصتقاباتك6212يتست٢٠12شرورپو شزومآداصتقا2239711221015

 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

.دوشهعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف
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