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فيدر
 مرت
يليصحت
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نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۶)دحاو6( دشرا همان ناياپ139711111297
رون مايپ13872008يناھارفلضفلاوبايسانش تكرحيعطق5106يتست٢٠12يشزرو يسانش تكرح239711215008
رون مايپ13912012هرق يلع دمحم1 يناديم و ود شزومآ يشيامزآ5532يتست٠٢32يلمع-1 يناديموود339711215010
رون مايپ13912012يناھارف لضفلاوبايحالصا تاكرحيعطق4981يتست٢٠12يحالصا تاكرح439711215011
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13892010ينيئاگ يلعسابع2 و1 انش شزومآ يشيامزآ5073يتست٠٢32يلمع-1انش539711215023
 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تيلاعف رد قيقحت شور يشيامزآ5350يتست٢٠16يشزرو مولع رد قيقحت شور639711215298

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

.دوش هعلاطم4 و3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13902011

ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك6374يتستيشزرو مولع رد قيقحت شور39711215298
)هدش رظن

 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

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

 مولع رد هتفرشيپ يتسيز رامآ739711215299
يشزرو

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16
يتيبرت مولع و يسانش

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

 هاگتسد هتفرشيپ يژولويزيف839711215300
يزكرمباصعا

 باصعا هاگتسد هتفرشيپ يژواويزيفهوزج10675يتست٢٠16
يزکرم

رون مايپ13962017راوسهش و يشف ،يراياقآ ،دسا

 رذآ و يروس نامحرديولفيترآيسانش تکرحباتك10674يتست٢٠16هتفرشيپ يسانش تكرح939711215301
روپيلع

.دوش هعلاطم12 و11 ،10 ،9 ،8 ،4،5 ،1 ياھ لصفيمتح13932014

-يناھارفلضفلاوبادھريو فلوريشزرو ياهيياناوت و يتكرح يموتانآيسرد كمك5016يتستهتفرشيپ يسانش تكرح39711215301
 عاجش نيدلاردص
نيدلا

.دوش هعلاطم6 و2 ياھ لصفرون مايپ13892010

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ8174يتست٢٠16يصصخت نابز1039711215312
يدمحميلع دومحم

.دوش هعلاطم7 و6 ،4 ،3 ،1 ياھ لصفرون مايپ13902011

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريشربكارتويپماك دربراكهمانسرد5116يتست١١816هتفرشيپ هنايار1139711215313
يرذآ

رون مايپ13922013

 يدهم ،هدازيلع نيسحدمحميحالصا تاكرح يداينب ميھافمباتك8136يتست١١816هتفرشيپ يحالصا تاكرح1239711215314
يساطيق

 هدكشھوژپ13912012
 ويندب تيبرت
يشزرو مولع

 و تيريدم ،صيخشت : يشزرو ياهبيسآهوزج9162يتست٢٠16هتفرشيپ يشزرو رگدادما1339711215315
نامرد

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13932014ناراکمھ و يراياقآ هوزج

 يحالصا تاكرح هاگشيامزآ يامنھارباتك6470يتست١١832يحالصا تاكرح هاگشيامزآ1439711215316
يليمكتتاليصحت نايوجشناد يارب

نارهتهاگشناد13922013يدمصيداھ- يبجر اضر

 تانيرمت يزير همانرب لوصا1539711215317
يحالصا

 ،روپ ميرکريم ،هدازيلعتسول يس و کرالکNASM /يحالصا تانيرمت شزومآ ينابمباتك10436يتست٢٠16
يدمحم

هعلاطم11 و10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفيمتح13932014
.دوش

-يبصع هاگتسد يژولويزنيكوتاپ1639711215361
ينالضع

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16يحالصا تاكرح رد رانيمس1739711215362
 همطاف و يقداصرديحيلير ساموتيندب تيلاعف و شزرو رد يمونوگراباتك8821يتست٢٠16يشزرو يمونوگرا1839711215363

يدمحا
 هاگشھوژپ13902011

 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
يمتح اب

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32يزروراك1939711215364
.دوش هعلاطم9و7و5و4و3و2و1ياھ لصفيمتح13932014يناھارف يلالج ديجمنالولعم شزرو فادھا و ينابم ،لوصاباتك10673يتست١١816هتفرشيپ نيلولعم شزرو2039711215365
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2139711215366
يحالصا تاكرح رد رصاعم لئاسم2239711215367

)روحمشزومآ (
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

 ديمح ، ولناوھ زربيرفپملتاکسا ،نيماجنب ايشيرتاپاهشور و ميھافم :يشزرو ژاسامباتك8822يتست٢٠16)روحم شزومآ (يشزرو ژاسام2339711215368
ييابطابط

باتك دادماب13872008

 ياھ بيسآ هتفرشيپ يناوتزاب2439711215435
يشزرو

 يشزرو بط رد يشخبناوت ياھ کينکتباتك10438يتست١١816
يشزرو يرگدادما و

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفيمتح13952016ناراکمھ و يدنمشنادسيتنرپ

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2539711220658
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