
اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3921: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3921 : نوناق لامعامرتيتكرحدشر-يتكرحراتفر-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
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2زا1 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۶)دحاو6( دشرا همان ناياپ139711111297
يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ5183يتست1٠٢32 ينامسج يگدامآ239711215001

1 ملاس
-يناھارف لضفلاوباستربار تم

زورهب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مايپ13892010

.دوش فذح8 و7 ،2 ياھ لصفرون مايپ13952016يبارت زانرفيتکرح لماکت و دشر يشيامزآ10457يتست٢٠12يتكرح لماكتودشر339711215012
-هداز يزامن يدهمتيمشا .يا دراچيرنيرمت ات لوصا زا :ارجا و يتكرح يريگدايباتك7541يتست٢٠12يتكرح يريگداي439711215016

 مظاك دمحم ديس
يوسوم ظعاو

.دوشهعلاطم11 و10 ،9 ،8 ،7 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13922013

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13892010ينيئاگ يلعسابع2 و1 انش شزومآ يشيامزآ5073يتست٠٢32يلمع-1انش539711215023
مولع رد قيقحت ياھ حرط و شور639711215302

يتكرحراتفر
 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تيلاعف رد قيقحت شور يشيامزآ5350يتست٢٠16

.يج نفتسا نمروليس ,.يك
-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوصيياضر يضترم

.دوش هعلاطم4 و3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13902011

مولع رد قيقحت ياھ حرط و شور39711215302
يتكرحراتفر

ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك6374يتست
)هدش رظن

 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

.دوشهعلاطم18 و13 ،12 ،11 ،10 ،9 ياھ لصف

 ات هيرظن زا-يتکرح لرتنک و يريگدايباتك10839يتست٢٠16يتكرح لرتنك739711215303
لمع

 ،يريگناهج ،يناريحزدراودا .چا مايليو
رھاط ينيزو

.دوش هعلاطم9 و7 ،6 ،4 ،2 ياھ لصفباتکدادماب13952016

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16يرامآ ياھ شور839711215304
يتيبرت مولع و يسانش

 هعلاطم22 و18 ،15 ،13 ،12 ،8 ،4،7 ،3 ،1 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع
.دوش

 هنوپ-خيش دومحمدليفرجند- ريلكنيسدلوت زا سپ ناسنا ومنباتك6567يتست٢٠16ينامسج دشر939711215305
يراتخم

نارهت هاگشناد13842005

 باصعا هاگتسد هتفرشيپ يژواويزيفهوزج10675يتست٢٠16ناسنا دركلمع ينابم1039711215350
يزکرم

رون مايپ13962017راوسهش و يشف ،يراياقآ ،دسا

.دوش هعلاطم7 و6 ،4 ،3 ،2 ،1ياھ لصفتكرح و ملع13902011يعاجشو يناخنالصالچگ يسنان-دوويھنيلتاكيتكرح دشرباتك8692يتست٢٠16يتكرح دشر يبايزرا1139711215351
يناخنالصايلعدمحمكياپ ناجتيلوفط هرود رد يتكرح دشرباتك8807يتستيتكرح دشر يبايزرا39711215351

ماهلا ، يدمحا روصن ،
 يدهم ، هداز ميظع
ارھز ،ينجورب يعفار
يناكدرا يياقآروپ

.دوش هعلاطم9 و8 ،7ياھ لصفتكرح و ملع13902011

 يکدوک زا( نيرمت يسانش شور و لوصاباتك9172يتست٢٠16يدشر يندب تيبرت1239711215352
)ينامرهق ات

ينادزي13812002ميھاربا ورسخاپموب رودوئت

 ،يناشاک،يجلخسکاسيا ونياپناسنا يتکرح دشرباتك9180يتست٢٠16رمع لوط رد يتكرح دشر1339711215353
،نايرديح،نايربکم
يرتشا

 هعلاطم18 و17 ،16 ،15 ،12 ،9 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھلصفجييآ-ناريا باتک13932014
.دوش

 هعلاطم19 و18 ،14 ،13 ،12 ،9 ،7 ،2،6 ،1 ياھ لصفيمتح13962015ميھاربا انيمور ،يبارت زانرف)مود پاچ(يتكرح راتفر رد يصصخت نابزباتك10113يتست٢٠16يصصخت نابز1439711215355
.دوش

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ8174يتستيصصخت نابز39711215355
يدمحميلع دومحم

.دوش هعلاطم9 و8 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13902011

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريشربكارتويپماك دربراكهمانسرد5116يتست١١816هتفرشيپ هنايار1539711215356
يرذآ

رون مايپ13922013

 ، هداز يزامنيدهمدوويھ نيلتاكرمع لوط رد يتكرح لماكت و دشرباتك8845يتست٢٠16يتكرح دشر رب رثوم لماوع1639711215369
 يلع دمحم
يناخنالصا

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13872008

 فلتخم نارود رد يتكرح دشر كردباتك9388يتستيتكرح دشر رب رثوم لماوع39711215369
يگدنز

يسرن13872008هداز عيفش نسحم ، مارهب سابع

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16يتكرح دشر رانيمس1739711215370
نارابسرا13952016يناشاک يفطل حرفاکيرمآ يکشزپ ناور نمجنايدشر- يبصع تالالتخاباتك10840يتست٢٠16يتكرح يريگداي و دشر تالالتخا1839711215372
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اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3921: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3921 : نوناق لامعامرتيتكرحدشر-يتكرحراتفر-١١ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:٣۴
2زا2 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفتاعالطا13882009ددسمرغصا يلع ديسلشنا چا کراملمع ات يروئت زا شزرو يسانشناورباتك9182يتست٢٠16يشزرو يسانشناور1939711215373
 ويندب تيبرت هفسلف و لوصا2039711215374

)روحمشزومآ( شزرو
 هددکشھوژپ13902011ناراکمھ و يجلخشزرو و يندب تيبرت هفسلف و لوصاباتك8828يتست٢٠16

يندب تيبرت
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2139711215375
فطل-يرون يمرك- رويدك- فيس)1(دشر يسانش ناورباتك7433يتست٢٠16)روحم شزومآ( دشر يسانشناور2239711215376

يدابآ
.دوشهعلاطم1 دلجتمس13922013

 و دشر يارب يھاگشيامزآ يامنھارباتك8825يحيرشت٠٢64يتكرحراتفر هاگشيامزآ2339711215436
رمع لوط رد يتکرح لماکت

تمس13882009مارهب سابعدوو يھ نيلتک

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2439711220658
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