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-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

رون مايپ13912012هرق يلع دمحم1 يناديم و ود شزومآ يشيامزآ5532يتست٠٢32يلمع-1 يناديموود339711215010
.دوش هعلاطم12 و9 ،5 ،4 ،2،3 ،1 ياھ لصفيمتح13952016ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك10369يتست٢٠12يشزرو ياهنامزاس تيريدم439711215025
 تاسيسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ10089يتست٢٠12يشزرو تاسيسات تيريدم539711215053

يشزرو
رون مايپ13952016هرق يلع دمحم

.دوش هعلاطم14 و13 ،11 ،8 ،7 ،4،6 ،3 ياھ لصفيمتح13952016ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك10369يتست٢٠16تيريدم ينابم و لوصا639711215202
 هعلاطم12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13962017ناراکمھ و زرواشکيندب تيبرت رد قيقحت شور يشيامزآ10924يتست٢٠16يشزرو تيريدم رد قيقحت شور739711215294

.دوش
 نيب و يمومع طباور تيريدم839711215308

شزرورد يللملا
 رديللملا نيب و يمومع طباور تيريدمهوزج11120يتست٢٠16

شزرو
رون مايپ13972018ناراکمھ و يمساق

يبايرازاب رد تيريدم ينابم و لوصاباتك9638يتست٢٠16يشزرو يبايرازاب ينابم و لوصا939711215309
يشزرو

 راشاي و هدازريصن يدهملادبع
هرکسد

کلپ13932014

 مرن دربراك و يرامآ ليلحت1039711215330
شزرو رديرامآ ياھرازفا

.دوشهعلاطم9 و7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13962017زرواشك نامقلهتفرشيپ يرامآ ليلحت و هيزجتباتك10589يتست٢٠16

.دوشهعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ تينويرون مايپ13932014يمساق ديمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ9273يتست٢٠16يصصخت نابز1139711215333
 رب ديكات اب تيريدم و نامزاس ياهيروئت يشيامزآ9294يتست٢٠16تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن1239711215335

يشزرو تيريدم
 مايپ هاگشناد13932014يناھارف لضفلاوبا ،يمساق ديمح

رون
.دوش فذح10 لصف

 مايپ هاگشناد13972018يناھارف لضفلاوبا ، ينابرق اليلشزرو رد يناهج يبايرازاب تيريدمهوزج11118يتست٢٠16يناهج يبايرازاب تيريدم1339711215336
رون

 رد كيژتارتسا يزير همانرب1439711215337
يشزرويبايرازاب

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ7187يتست٢٠16
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مايپ13912012ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32يشزرو يبايرازاب رد يزروراك1539711215338
 لضفلاوبا- زرواشك نامقليشزرو مولع ردSpss رازفا مرن دربراكباتك10590يتست١١816شزرو رد هنايار دربراك1639711215354

يناھارف
.دوش هعلاطم11 و10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13962017

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16يشزرو يبايرازاب رد رانيمس1739711215396
طيلب و )دنرب( ناشن تيريدم1839711215397

يشزرو ياھ نامزاسرد يشورف
 تيلب و )يراجت مان( ناشن تيريدم يشيامزآ10422يتست٢٠16

يشزرو ياھ نامزاس رد يشورف
 نسحم ،هداز مرحم دادرهم
ينادحو

رون مايپ13952016

رد اكرش و ناگدننك تيامح شقن1939711215398
يبايرازاب

 رد ءاکرش و ناگدننک تيامح شقنباتك10822يتست٢٠16
يشزرو يبايرازاب

 هراس ،هدازريصن يدهملادبع
يليعمسا

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،2 ياھ لصفکلپ13962017

 ياھ نامزاس رد يبايرازاب تيريدم2039711215399
كيپملايشزرو

رون مايپ13942015ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ9867يتست٢٠16

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2139711215400
شزومآ( ينامزاسراتفر تيريدم2239711215401

)روحم
دوش هعلاطم12 و11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1 ياھ لصفيمتح13922003ناراكمھ و تسوديلعينامزاس راتفر هب يدربھار دركيورباتك9079يتست٢٠16

 تيبرت هفسلف و ينابم،لوصا2339711215402
)روحمشزومآ( يندب

باتک دادماب13852006ناراکمھ و يرفظميندب تيبرت هفسلف و لوصاباتك8836يتست٢٠16

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2439711220658
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