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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ5586يتست٢٠16يتيبرت مولعرد يرامآ ياهشور239711211012

يتيبرت
.دوشفذح8 لصفرون مايپ13922013روپ نيما نسح

 مولعرد قيقحت شور تامدقم339711211019
يتيبرت

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ5203يتست٢١1216
يتيبرت مولع

.دوشفذح13 لصفرون مايپ13922013روالد يلع

 مالسارد شرورپو شزومآ خيرات439711211023
نارياو

رون مايپ13902011نايليكو رهچونمناريا و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيراتهمانسرد5036يتست٢٠12

.دوش فذح2 لصفرون مايپ13922013هداز ميھاربايسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست٣٠18شرورپو شزومآ هفسلف539711211038
 مركا- هداز يقت ناسحادمحميمالسا قالخا يشيامزآ5254يتست٢٠12)يلصا( يمالسا قالخا639711211078

هداز نيسح
رون مايپ13932014

 تيبرتو ميلعت يسانش هعماج739711211198
هتفرشيپ

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

 تيبرتو ميلعت يسانش هعماج39711211198
هتفرشيپ

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

 دلج( يمالسا تيبرت هب هرابود يھاگنباتك7830يتست٣٠24يمالسا تيبرتو ميلعت839711211199
)لوا

.دوشفذح5 لصفهسردم13932011يرقاب ورسخ

 يقيبطت شرورپو شزومآ939711211200
)هتفرشيپ(

تمس13922013هدازاقآ دمحايقيبطت شرورپ و شزومآباتك7283يتست٣٠24

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتيبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك7527يتست٣٠24يفسلف بتاكم يتيبرت تايرظن1039711211201
تشرس

.دوش فذح15 و14 ،13 ،10 ،9 ،8 ،4 ياھ لصفتمس13922013

 مولعرد هتفرشيپ قيقحت ياهشور1139711211202
يتيبرت

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ5092يتست٣٠24
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،2،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

 مولعرد هتفرشيپ قيقحت ياهشور39711211202
يتيبرت

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

.دوش هعلاطم6 و4 ياھ لصفهاگآ13912012

12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2،3 ،1 ياھ لصفژييآ13902011يناھارف ينيهمرف نسحمهغالبلا جهن رد تيبرتباتك10419يتست٣٠24هغالبلا جهنرد تيبرت1239711211203
.دوش هعلاطم

 ، ديعس ميسن ، نايبارض نازورفيشزومآ يزير همانرب و لوصا يشيامزآ10669يتست٣٠24يشزومآ يزير همانرب1339711211204
يزردوگ انادنام

.دوش فذح5 لصفرون مايپ13962017

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٣٠24يتيبرت لئاسمردرانيمس1439711211205
 رد يدربراك يقالخا تيبرت ياھ شورباتك7832يتست٢٠16راهطا همئا يتيبرت تايرظن1539711211206

مالسا
.دوش هعلاطم )6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف(مود شخبشورس13902011يريما نايئاباب يجاح نسحم

تمس13912012نادراك دمحم يلعبرغ رد يتيبرت يارآ ريسباتك7459يتست٣٠24برغ يتيبرت ءارآريس1639711211207
نآ ورملقو دودح يتيبرت مولع1739711211459

)روحمشزومآ(
 نيداينب لوحتدنس يتايلمع ياھ شورباتك10668يتست٢٠16

درخحطس رد شرورپ و شزومآ ماظن
 يزير همانرب درکيور اب )هاگشزومآ(
سرادم همانرب و کيژتارتسا

 هسسوم13952016يدمحم سابع ، رانب يلع رون
يدانم يگنھرف
تيبرت

.دوش هعلاطم8 و7 ياھ لصف

نآ ورملقو دودح يتيبرت مولع39711211459
)روحمشزومآ(

 ريز:ناگدنسيون زا يعمجنآ ورملق و تيھام يتيبرت مولعباتك7464يتست
نادراک دمحميلعرظن

 شرورپ و شزومآ ،شرورپ و شزومآ داصتقا ياھ لصفتمس13912012
 ،شرورپ و شزومآ يسانش هعماج،ييانثتسا ناکدوک
هرواشم،يشزومآ يزير همانرب ،يقيبطت شرورپ و شزومآ
 ،شرورپ و شزومآ رد قيقحت ياھ شور ،ييامنھار و
.دوش فذح سيردت نونف واهشور و يشزومآ يبايشزرا

 شزومآ(هتفرشيپ يطابنتسا رامآ1839711211460
)روحم

 رظن ديدجت (هتفرشيپ يطابنتسا رامآباتك10844يحيرشتو يتست٢٠16
2تساريو)هدش

-فيص نسح دمحم-عراز نيسح
يبلاط ديعس

رون مايپ13962017

 )يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس1939711211465
)روحمشزومآ(

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32

 و خيرات هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك7315يتست٢٠16يصصخت نابز2039711212204
تيبرتو ميلعت هفسلف

لمع ءايحا-يضاير يدهملادبع
 دمحم-يديشررصان-حلاص
 هبوبحم-يدوواد دمحم-يرفنضغ
تداعس

.دوش هعلاطم باتكلصفرھ لوا شخبتمس13912012

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139711220658
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