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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 مايپ13892010روپ ناضمر اضردمحمشزرو و هيذغت لوصايعطق6994يتست٢٠12شزروو هيذغت339711215004
رون مايپ13902011تخبكين هلا تجح1 يشزرو يزولويزيفهمانسرد4905يتست1٢٠12 يشزرو يژولويزيف439711215015
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13892010ينيئاگ يلعسابع2 و1 انش شزومآ يشيامزآ5073يتست٠٢32يلمع-1انش539711215023
 هژيو هتفرشيپ ناسنا يژولويزيف639711215287

يشزروتيلاعف
 ناتانوج-يلگول كم لينادناسنا يژولويزيف يشيامزآ5615يتست٢٠16

تياو ديويد-دروفماتسا
-ينيئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبيصن
هدازدمحمدلاخ-وجمزر

.دوش فذح8 و3،5 ياھ لصفرون مايپ13912012

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16يشزرو تيلاعف هژيو يتسيز رامآ739711215288
يتيبرت مولع و يسانش

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

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تيلاعف رد قيقحت شور يشيامزآ5350يتست٢٠16يشزرو مولع رد قيقحت شور839711215290
.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 شور39711215290
)هدش رظن

 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

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

تيلاعف و نيرمت يزير همانرب لوصا939711215291
يشزرو

ملع ( نيرمت يسانش شور و هيرظنباتك7532يتست٢٠16
)نيرمت

- يدرك اضردمحماپموب .ا رودوئت
يزرمارف دمحم

تمس13912012

 و تيريدم ياھ هتشر رد رتويپماك دربراكهمانسرد5145يتست١١816هتفرشيپ هنايار1039711215324
يرادباسح

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريش ربكا
يرذآ

رون مايپ13922013

و يشزرو تيلاعف مسيلوباتم1139711215325
نيرمت

 زاس و تخوس و يشزرو يميشويبباتك11070يتست٢٠16
يشزرو تيلاعف

تمس13932014ينيياگ يلعسابعنوتروم زميج ،نرال کم ناد

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ8174يتست٢٠16يصصخت نابز1239711215326
يدمحميلع دومحم

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13902011

يمتح13922013يدادح حرف-دسا اضر دمحميشزرو هيذغت و شزرو لوصاباتك8229يتست٢٠16هتفرشيپ يشزرو هيذغت1339711215327
و يشزرو تيلاعف يسانشناور1439711215328

نيرمت
هلا حتف-يوسوم ظعاو مظاكدمحميشزرو يسانشناورباتك7441يتست٢٠16

يبيسم
.دوش فذح11و5 ،1 ياھ لصفتمس13932013

و تردق هژيو هتفرشيپ يزير همانرب1539711215329
تماقتسا

 رد يتردق نيرمت يحارط و يدنبنامزباتك9647يتست٢٠16
شزرو

 ديمح ، يبجر ديمحاپموب ٌ.ارودوئت
تفرعم ، داژن يلع اقآ

نايھوکھايس

 هاگشھوژپ13922013
يندبتيبرت

 يژولويزيف رد هتفرشيپ تاعوضوم1639711215409
يشزرو

 ديويد ،رومليو .چا کج ،ينک يرال2 دلج يندب تيلاعف و شزرو يژولويزيفباتك10676يتست٢٠16
ليتساک .لا

 حرف ،دسا اضردمحم
يدادح

يمتح13962017

 رد يھاگشيامزآ ياھ كينكت1739711215410
يشزروتيلاعف و نيرمت

رون مايپ13962017راوسهش و يبيقن ،دسايندب يگدامآ رب تراظن و زيوجت ،نومزآهوزج10798يحيرشت٠٢32

 و نيرمت رد يطيحم سرتسا1839711215411
يشزروتيلاعف

 وينيئاگ يلعسابعگنارتسمرآ . يا سنراليشزرو ياھ تيلاعفرب طيحم ريثأتباتك8233يتست٢٠16
ناراكمھ

تمس13912012

 ياھ هتشر هژيو يزاسندب1939711215412
يشزرو

-يبجر ديمح-داژن يلعاقآ ديمحيدربراك شزرو يژولويزيفباتك8855يتست٢٠16
نايھوك هايس تفرعم

 هدكشھوژپ13912012
 ويندب تيبرت
يشزرو مولع

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16يشزرو نيرمت-يشھوژپ رانيمس2039711215413
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2139711215414
 اھوراد زا هدافتسا ءوس و هدافتسا2239711215415

)روحمشزومآ(
طسوت نومروھ زا هدافتسا وس و هدافتساباتك11057يحيرشت٢٠16

ناراکشزرو
و نايتشد هلا نيماناراکمھ و وگيگ وي يرف يا

ناراکمھ
يمتح13952016

 رد كيناكمويب و كيدپوترا تاظحالم2339711215416
 شزومآ( يشزرو ياھنيرمت
)روحم

 همطاف و يقداصرديحيلير ساموتيندب تيلاعف و شزرو رد يمونوگراباتك8821يحيرشت٢٠16
يدمحا

 هاگشھوژپ13902011
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
يمتح اب

.دوش هعلاطم7 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف
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اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
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3921: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
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رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١٢:٠١
2زا2 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد
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دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2439711220658
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