
اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3872: نوناق لامعا مرت)يسانش بيسآويحالصا تاكرح( يشزرو مولعو يندب تيبرت-٣٨ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:١٩
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
يماح13872008هتسدلگ ربكالوا دلج يدربراك يامنھارSpssباتك8118يتست١١816رتويپماك239711115237
 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16هتفرشيپرامآ339711117123

يتيبرت مولع و يسانش
دشر13862007روالد يلع

يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ5183يتست1٠٢32 ينامسج يگدامآ439711215001
1 ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
زورهب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مايپ13892010

رون مايپ13922013يساور رغصايلعيناسنا يموتانآ يشيامزآ5450يتست٢٠12يناسنا يموتانآ539711215003
رون مايپ13872008يناھارفلضفلاوبايسانش تكرحيعطق5106يتست٢٠12يشزرو يسانش تكرح639711215008
رون مايپ13912012يناھارف لضفلاوبايحالصا تاكرحيعطق4981يتست٢٠12يحالصا تاكرح739711215011
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13892010ينيئاگ يلعسابع2 و1 انش شزومآ يشيامزآ5073يتست٠٢32يلمع-1انش839711215023
-ينيما اضرديمح-يراياقآ رذآيشزرو يسانش بيسآ اب ييانشآ يشيامزآ9765يتست٢٠12يشزرو يسانش بيسآ939711215033

يناھارف لضفلاوبا
دوش هعلاطم12 و11 ،10 ،6 ،5 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13942015

 ، ناداشخرفنمديو ،رمياهسيرگناسنا يژولويزيفباتك7764يتست٣٠24يزكرم باصعا هاگتسد يژولويزيف1039711215111
نايميكح نسحلاوبا

.دوش هعلاطم214 هحفص ات68 هحفص زامايپ13862007

 دلج( لاھ- نوتياگ يکشزپ يژولويزيفباتك7876يتستيزكرم باصعا هاگتسد يژولويزيف39711215111
)لوا

يلع- يرهپس يروحلاھ دراودا ناج- نوتياگ روترآ
هداز جرف راگتسار

.دوش هعلاطم11 شخبعيفرهشيدنا13922013

-يناھارفلضفلاوبادھريو فلوريشزرو ياهيياناوت و يتكرح يموتانآيسرد كمك5016يتست٢١1616هتفرشيپ يسانش تكرح1139711215112
 عاجش نيدلاردص
نيدلا

.دوش هعلاطم6 و2 ياھ لصفرون مايپ13892010

 اب يراتخاس يسانش تكرح لوصاباتك7292يتستهتفرشيپ يسانش تكرح39711215112
تاحالصا

تمس13922013نشوريديبدويلبد ميلك

- يبصع هاگتسد يژولويزيفوتاپ1239711215113
ينالضع

 دلج( لاھ- نوتياگ يکشزپ يژولويزيفباتك7876يتست٢٠16
)لوا

يلع- يرهپس يروحلاھ دراودا ناج- نوتياگ روترآ
هداز جرف راگتسار

عيفرهشيدنا13922013

 زيوجت و يياسانش(يحالصا تاكرحباتك7393يتست٢١1616هتفرشيپ يحالصا تاكرح1339711215114
)2 تساريو( )اهنيرمت

نيسح دمحم-يدنمشناد نسح
ولناخارقاضر-هدازيلع

تمس13922013

.دوش هعلاطم6 و3،4 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13912012ناراكمھ و ولناخارفيشزرو ياھ بيسآ نامرد و يريگشيپباتك7343يتست٢١1616يشزرو هتفرشيپ يسانش بيسآ1439711215115
 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تيلاعف رد قيقحت شور يشيامزآ5350يتست٢٠16قيقحت شور1539711215116

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

.دوش هعلاطم5و2 ياھ لصفرون مايپ13902011

 يبايشزرا يگنوگچ و قيقحت ياھشورباتك8120يتستقيقحت شور39711215116
 مولعرب ديکات اب( يناسنا مولع رد نآ
)يتيبرت

.دوشهعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفنارابسرا13912012يقارن فيس ميرم،يردان هللا تزع

 , يچبلح نيزرفلپير ويسانگيا , ستلرهتول نايارباهيراميب نامرد و شزروباتك8121يتست١١816يناوتونو ينامرد تكرح1639711215117
هاقناخيرگسع نارهم

 هدكشھوژپ13802001
يندب تيبرت

 بيسآو يحالصا تاكرحردرانيمس1739711215118
يسانش

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

 يحالصا تاكرح هاگشيامزآ1839711215119
يسانش بيسآو

 يحالصا تاكرح هاگشيامزآ يامنھارباتك6470يحيرشت٠٢64
يليمكتتاليصحت نايوجشناد يارب

نارهتهاگشناد13922013يدمصيداھ- يبجر اضر

 تالضع دركلمع يبايزرا و يسرربباتك8018يتست١١816ينالضع نومزآ1939711215120
"تالضع تردق يدنبهجرد"

 تبازيلا ،لدنک نوسرتيپ سنرولف
 سيج ايشرتاپ ،يريرککم لدنک
سناورپ

 ، يدمرساضريلع
يربنق جاح هراهب

يدمرس13912012

صيخشت رد يژولوزيفورتكلا ياهشورباتك8251يتستينالضع نومزآ39711215120
ضع- يبصع ياهيراميب

 گنشوھريما ، يرقاب نيسح
 ، روپيديشريلع ،يرايتخب
يئايلع اضرمالغ

يرايتخب13842005

تاكرح-يندب تيبرت(يصصخت نابز2039711215157
)يحالصا

 تيبرت هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك7313يتست٢٠16
يندب

- ريبد كباب- يدومحم يلعدمحم
ميھاربا ورسخ

.دوش هعلاطم12 و11 ،9 ،7 ،4 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13922013
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اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3872: نوناق لامعا مرت)يسانش بيسآويحالصا تاكرح( يشزرو مولعو يندب تيبرت-٣٨ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:١٩
2زا2 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 تاكرح-يندب تيبرت(يصصخت نابز39711215157
)يحالصا

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ8174يتست
يدمحميلع دومحم

.دوش هعلاطم7 و6 ،4 ،3 ،1 ياھ لصفرونمايپ13902011

 تيبرت رد قيقحت و يرگشھوژپ2139711215193
) روحمشزومآ (يندب

ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك6374يتست٢٠16
)هدش رظن

 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

18 و15،16،17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصف
.دوش هعلاطم

يشزرو مولع تاعالطا ياهھاگياپ2239711215194
)روحم شزومآ (

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

 نآدربراك و يرامآ ليلحت و هيزجت2339711215195
يندب تيبرت ياهشھوژپرد
) روحم شزومآ (

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16
يتيبرت مولع و يسانش

 و16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7،8 ،6 ،5 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع
.دوش هعلاطم17

هتفرشيپ قيقحت و يرامآ ياهشور2439711215197
يندب تيبرتياهشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16
يتيبرت مولع و يسانش

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع

هتفرشيپ قيقحت و يرامآ ياهشور39711215197
يندب تيبرتياهشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تيبرت رد قيقحت شورباتك7442يتست
يناتسورس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات6 لصف زاتمس13922013

 )يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2539711215198
)روحمشزومآ(

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2639711220658
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