
رون مايپ هاگشناد
1396/06/22 :نامزهتشر ره لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس - 14:15
4 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش
اه هرود يمامت : هروديسانشراك-5 : عطقم
اه همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدکشناد
3951 : دورو مرتايفارغج-16 : يشزومآ هورگ
3951 : نوناق لامعا مرتايفارغج-17 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

دحاو

عت
 رد هك يتانيرمت يلك روطهب و اههيضق تابثا :لوا لصف1376رون مايپ1390وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ5004يحيرشت و يتست120 تايضاير139611111002

هطبار يلو دوش فذح هدش هدروآ »دينك تباث« اهنآ تروص
 يسرد بلطم كي ناونعهب نيرمت تروص رد هدش هتساوخ
 طوبرم تانيرمت و3-2 شخب :مود لصف .دوش هتفرگ رظنرد
3 لاثم :موس لصف .ددرگ فذح لماك روط هب شخب نيا هب
،14-5-3 ،10-5-3 نيرمت و19-2-3 نيرمت و3-2-18 ،2-17-

هتكن ،5-6-3 فيرعت :يتاثلثم ياهعبات رادومن مسر3-5-21
 ،18-6-3 هيضق تابثا8-6-3 نيرمت و7-6-3 لاثم ،3-6-6

-7-3 ،10-7-3 ،9-7-3 ،8-7-3( يتاثلثم نوراو اهعبات شخب
11، 3-7-12، 3-7-13، 3-7-14، 3-7-15، 3-7-16، 3-7-17،

 ،23 ،17 ،16 ،12 تانيرمت ،19-7-3 تانيرمت رد ،)3-7-18
 و4-1-4 لاثم ،3-1-4 فيرعت :مراهچ لصف .دوش فذح24

،16-2-4 نيرمت13-2-4 لاثم لح هار ،6-1-4 نيرمت ،4-1-5
-6-4 لاثم و4-5-4 فيرعت و4-4-4 و3-3-4 و2-3-4 فيرعت

دوش فذح19
.دوش هعلاطم3 و2 ،1 ياه لصف717رون مايپ1390لصا يديحو مساق دمحم1ايفارغج رد لامتحاو رامآيعطق5153يتست120 تالامتحا و رامآ239611117002

.دوش هعلاطم11 لصف613رون مايپ1390لصا يديحو مساق دمحم2 ايفارغج رد لامتحا و رامآيعطق5154يتست1 تالامتحا و رامآ39611117002
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف339611211411

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا-صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ8164يتست20

 نيسح دمحا-يريبد دمحا-نمهب
روپكاپ يلع-يفيرش

--رون مايپ1392

 نسح-يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ5027يتست30يجراخ نابز439611212256
يليلخ

--رون مايپ1392

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميهارباينمكرت تايبدا و نابزباتك10916يتست20ينمكرت نابز اب ييانشآ539611212411
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم124 هحفص ات ادتبا زا2886شناد ارحص1396

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا54رون مايپ1392نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد4967يتست30يسراف639611213210
.دوش فذح2 و1 يبدا ياه

--رون مايپ1392يناهارف لضفلاوبا1 يمومع يندب تيبرت يشيامزآ5077يتست01يندب تيبرت739611215427
--رون مايپ1392يناهارف لضفلاوبا2 يمومع يندب تيبرتيعطق4982يتست101 شزرو839611215428
--رون مايپ1392يناهارف لضفلاوبا1 يمومع يندب تيبرت يشيامزآ5077يتست01هژيو يندب تيبرت939611215429

--رون مايپ1392يناهارف لضفلاوبا2 يمومع يندب تيبرتيعطق4982يتست01هژيو شزرو1039611215430
- كيتيلوپوئژ و يسايس يايفارغج يشيامزآ5169يتست20يسايس يايفارغج1139611216050

ناريا و يمومع
 بارهس- هدازدهتجم زوريپ
يرگسع

.دوش هعلاطم2 و1 ياه لصف692رون مايپ1392

--رون مايپ1391يدلاخ رايرهشيتسيز يايفارغج يشيامزآ6985يتست20يتسيز يايفارغج1239611216070
 دومحم ديس-يقداص يلقسابعاضف رد نيمز يشيامزآ5381يتست20اضف رد نيمز1339611216383

يوضر نايفجن
--رون مايپ1389

--رون مايپ1391يلوكشك يلعمساقيرظن يرادرب هشقن يشيامزآ8260يحيرشت و يتست11يرادرب هشقن1439611216396
--رون مايپ1390يودهم دوعسمناريا يياتسور يايفارغجهمانسرد6984يتست20ناريا يياتسور يايفارغج1539611216404
--رون مايپ1395يقداص يلقسابع)هدش رظنديدجت( اهكاخ يايفارغج يشيامزآ4995يتست20اه كاخ يايفارغج1639611216406
--رون مايپ1391نايرظن رغصاناريا يرهش يايفارغج يشيامزآ4849يتست20ناريا يرهش يايفارغج1739611216410

 هلسلس ماظنو تيعمج يياضف عيزوتهوزج9664يتستناريا يرهش يايفارغج39611216410
1390-1335ناريا ياهرهش يبتارم

 همانرب همانلصف1392يمظاك يسوم
 يدبلاك يزير
يياضف

--

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياه شخب494رون مايپ1391يجرف اضرلادبعيزرواشك-1 ناريا يداصتقا يايفارغجهمانسرد4859يتست20ناريا يداصتقا يايفارغج1839611216411
 ،تعنص-2 ناريا يداصتقا يايفارغجهمانسرد4884يتستناريا يداصتقا يايفارغج39611216411

يژرنا ،لقن و لمح
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياه لصف1122رون مايپ1391شياسآ نيسح

--رون مايپ1390يرظن رغصا يلعناريا تيعمج يايفارغج يشيامزآ6986يتست20ناريا تيعمج يايفارغج1939611216413
 سوفن يمومع يرامشرس جباتن هديزگربهوزج9661يتستناريا تيعمج يايفارغج39611216413

نكسم و
--ناريا رامآ زكرم1391ناريا رامآ زكرم

--رون مايپ1395ناگدنسيون هورگ)ناريا ياوه و بآ( تالاقم هعومجمهوزج10038يتست20ناريا ياوه و بآ2039611216414
.دوش هعلاطم لوا شخب455رون مايپ1391يناجيلع لولهبناريا ياوه و بآهمانسرد4863يتستناريا ياوه و بآ39611216414

--رون مايپ1393يلقاربكا زانحرفيياتسور يرگشدرگ يشيامزآ9243يتست20يياتسور يرگشدرگ2139611216416
 يزير همانرب ياهشور و لوصا2239611216418

يياتسور
--رون مايپ1390شياسآ نيسحيياتسور يزير همانرب ياهشور و لوصاهمانسرد4899يتست20

 رب ديكات اب اتسور و رهش لباقتم طباورهمانسرد4860يتست20 اتسور و رهش لباقتم طباور2339611216419
ناريا

--رون مايپ1392يناوضر رغصا يلع
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رون مايپ هاگشناد
1396/06/22 :نامزهتشر ره لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس - 14:15
4 زا2 : هحفص3009 :شرازگ هرامش
اه هرود يمامت : هروديسانشراك-5 : عطقم
اه همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدکشناد
3951 : دورو مرتايفارغج-16 : يشزومآ هورگ
3951 : نوناق لامعا مرتايفارغج-17 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

دحاو

عت
- كيتيلوپوئژ و يسايس يايفارغج يشيامزآ5169يتست20ناريا يسايس يايفارغج2439611216420

ناريا و يمومع
 بارهس- هدازدهتجم زوريپ
يرگسع

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ياه لصف1048رون مايپ1392

--نارهت هاگشناد1392بلاط يدهمناريا رد يئاتسور تيريدمباتك6542يتست20يياتسور تيريدم2539611216427
--رون مايپ1389شياسآ نيسحناريا رد يياتسور يزير همانربهمانسرد4903يتست20ناريا رد يياتسور يزير همانرب2639611216428
 يدبلاك يحارط و يزير همانرب2739611216429

اتسور
 هاگتنوكس يدبلاك يحارط و يزير همانربباتك6226يتست11

يياتسور ياه
 داهج1390يرافغ نيمار ديس

 يهاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

--رون مايپ1395يربكا يلعديدج ياهكرهش و اهرهش يشيامزآ10533يتست20ديدج ياهكرهش و اهرهش2839611216441
 اب يمسر ريغ ناکسا لوحت ريس يسرربباتك8919يتست20يمسر ريغ ناكسا و نكسم2939611216443

ناريا رب ديکات
--تمس1392ينيسح هاش

--رون مايپ1392سرداد نژيبيرهش تيريدمهوزج7152يتست20يرهش تيريدم3039611216446
 هلا تمحر- يصوصرم هسيفنيرهش رادياپ هعسوت يشيامزآ8334يتست20يرهش رادياپ هعسوت3139611216447

هواپ يمارهب
--رون مايپ1390

 رظن ديدجت( يرهش يزير همانرب هاگراكباتك6633يحيرشت و يتست11يرهش يزير همانرب هاگراگ3239611216453
)هدش

و ملع هاگشناد1391هعيش
تعنص

--

 رد رود زا شجنس دربراك3339611216461
يژولوفروموئژ

 رد دربراك و رود زا شجنس نف اب ييانشآباتك6417يتست11
يعيبط عبانم

--نارهت هاگشناد1390دجم اضريلع-يريبز دومحم

 تاعالطا متسيس دربراك3439611216467
يژولوفروموئژ رد يئايفارغج

 اضريلع- هداز نيسح اضر ديسGISييايفارغج تاعالطا ياه متسيسباتك7881يتست11
يروخ ديب

 داهج1392
 يهاگشناد
دهشم

.دوش فذح باتک لک يلمع تانيرمت و7 ،6 ،2 ياه لصف2057

 همانرب رد يژولوفروموئژ دربراك3539611216468
يطيحم يزير

يزير همانرب رد يژولوفروموئژ دربراكباتك6248يتست20
)يداصتقا، هقطنم،يلم(

 هاگشناد1390تشمار نيسحدمحم
ناهفصا

--

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياه لصف747نارهت هاگشناد1391يودهم1 دلج يدربراك يزولورديهباتك6569يتست20يژولوتاميلكورديه3639611216473
 تكوش- هداز يزاجح ارهزيتامدقم يژولوتاميلكوركيم يشيامزآ5024يتست20يژولوتاميلك وركيم3739611216476

يميقم
--رون مايپ1389

--رون مايپ1390روپرفعج ميهاربانيمز هرك ياوه و بآ يشيامزآ5437يتست20نيمز هرك ياوه و بآ3839611216484
--رون مايپ1395يرواجيرامآ يسانشميلقا يشيامزآ10338يتست20يرامآ يسانش ميلقا3939611216486
--رون مايپ1393)ييانپسا( نيورآ يلعسابعكيمانيد يسانش ميلقا يشيامزآ9475يتست20كيمانيد يسانش ميلقا4039611216488
--رون مايپ1391ييوكش نيسحايفارغج هفسلف و تخانش يشيامزآ5408يتست20 ايفارغج ملع هفسلف4139611216691
--رون مايپ1391تقادص دومحمايفارغج يارب يسانش نيمز يشيامزآ4829يتست20يمومع يسانش نيمز4239611216692
--رون مايپ1391يودهم دوعسمتيعمج يايفارغج ينابميعطق5062يتست20تيعمج يايفارغج4339611216693
--رون مايپ1392ييايض دومحميرگشدرگ يايفارغج يشيامزآ5453يتست20يرگشدرگ يايفارغج4439611216694
.دوش هعلاطم9 و4 ،1 ياه لصف940رون مايپ1391يدومحم هللا جرفينامتخاس يژولوفروموئژيعطق5200يتست20يژولوفروموئژ4539611216695

.دوش هعلاطم9 و8 ،6 ،4 ،2 ،1 ياه لصف889رون مايپ1391يدومحم هللا جرفكيمانيد يژولوفروموئژيعطق5500يتستيژولوفروموئژ39611216695
--رون مايپ1391روپ رفعج ميهاربايسانش ميلقا ينابم يشيامزآ5459يتست20يسانشاوه و بآ4639611216696
.دوش هعلاطم13 و12 ،11 ياه لصف967تمس1393داژن يزردوگ روپاشتگاهرتيپ روسفورپ)مود دلج( ون يبيكرت يايفارغجباتك7387يتست20 يگنهرف يايفارغج4739611216697
--تمس1391يديعس سابعيياتسور يايفارغج ينابمباتك7487يتست20يياتسور يايفارغج4839611216698
 يدهم ديس-يئوكش نيسحيرهش يايفارغج ينابم يشيامزآ5160يتست20يرهش يايفارغج4939611216699

يمظاك يسوم
--رون مايپ1391

- يزرواشك- يمومع يداصتقا يايفارغج يشيامزآ5065يتست20يداصتقا يايفارغج5039611216700
يرادماد

.دوش هعلاطم5 و4 ياه لصف1086رون مايپ1390رف يردب روصنم

 ،تعنص-2 يداصتقا يايفارغج ينابم يشيامزآ5454يتستيداصتقا يايفارغج39611216700
يژرنا و لقن و لمح

 يتيگ _ يصوصرم هسيفن
يناهفصا يحالص

.دوش هعلاطم2 و1 ياه لصف692رون مايپ1390

--رون مايپ1391يتيالو هلادعسيدربراك يژولورديههمانسرد4932يتست20يژولورديه5139611216701
.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ياه لصف1092رون مايپ1390لصا يديحو مساق دمحم1ايفارغج رد لامتحاو رامآيعطق5153يتست20)2( ايفارغج يارب تالامتحا و رامآ5239611216702

 هعلاطم10 لصف همدقم تمسق و9 ،8 ،7 ياه لصف1169رون مايپ1390لصا يديحو مساق دمحم2 ايفارغج رد لامتحا و رامآيعطق5154يتست)2( ايفارغج يارب تالامتحا و رامآ39611216702
.دوش

يا هقطنم يزير همانرب ياه شور5339611216703
نيمزرس شيامآ و

.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياه لصف731نارهت هاگشناد1392يرايز هللا تماركيا هقطنم يزير همانرب ياهشور و لوصاباتك6432يتست20

.دوش فذح5 لصف656رون مايپ1391رف يرباص متسر-يرواج ديجمايفارغج رد قيقحت شور يشيامزآ5526يتست20 ) يرظن ( ايفارغج رد قيقحت شور5439611216704
 هاگشناد1390يدمحم كيبناريا يخيرات يايفارغجرب يا همدقمباتك10534يتست20ناريا يخيرات يايفارغج5539611216705

ناهفصا
--
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رون مايپ هاگشناد
1396/06/22 :نامزهتشر ره لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس - 14:15
4 زا3 : هحفص3009 :شرازگ هرامش
اه هرود يمامت : هروديسانشراك-5 : عطقم
اه همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدکشناد
3951 : دورو مرتايفارغج-16 : يشزومآ هورگ
3951 : نوناق لامعا مرتايفارغج-17 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

دحاو

عت
-يميقم ميهارباتيمسا تيكيطيحم تارطاخمباتك7496يتست20يطيحم تارطاخم5639611216706

يزردوگ روپاش
--تمس1391

--رون مايپ1387يضويع يرادج ديشمجناريا يژولوفروموئژهمانسرد4853يتست20)1( ناريا يژولوفروموئژ5739611216707
 يزير همانرب رد قيقحت شور5839611216757

يرهش
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت11

 يزير همانرب رد قيقحت شور5939611216759
يياتسور

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت11

 اوه و بآ رد قيقحت شور6039611216760
يسانش

 رد يملع قيقحت ياهشور رب يا همدقمباتك10912يتست11
ايفارغج

--نارهت هاگشناد1394يدمحم نيسح

 لصف .دوش هعلاطم ريز بلاطم زا ريغ هب6 و5 ياه لصف1308رون مايپ1390وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ5004يحيرشت و يتست20يسانشاوه و بآ و تايضاير6139611216761
5 ،6-3-5 ،5-3-5 ،4-3-5 ،2-3-5 ،1-3-5 ياه شخب رد :5
 يلو دوش نايب يتاثلثم عباوت قتشم لومرف5-3-8 ،3-7-
 فذح لماك روط هب4-5 شخب .دوش فذح نآ تابثا شور

 ،28-7-5 ،27-7-5 و26-7-5 فيرعت ،8-7-5 نيرمت .دوش
 نيرمت رد و16 نيرمت31-7-5 تانيرمت رد ،29-7-5 نيرمت

ناهرب :6 لصف .دوش فذح ث و پ و فلا ياه تمسق21
5-6 و27-5-6 لاثم و26-5-6 و17-2-6 و11-2-6 و6-2-5

31-5-6 تانيرمت رد و دوش فذح30-5-6 و29-5-6 و28-
.دوش فذح15 نيرمت

.دوش هعلاطم9 و5 ،4 ،2 ،1 ياه لصف2885باختنا رشن1395يباروگ مساقلاوبارتنيپ سالوکين و رلک دراودالاعف کينوتکتباتك10911يتست30كينوتكتوفروم6239611216763
12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياه لصف805سموق1392يناقلاط ييالع دومحمناريا يژولوفروموئژباتك5830يتست11)2( ناريا يژولوفروموئژ6339611216764

.دوش هعلاطم
يرهش هعسوت ياه حرط اب ييانشآباتك10907يتست20يرهش هعسوت ياه حرط6439611216766

)يليصفت ،عماج ،يداه(
 نامزاس1390يدابآ ليلخ يرتنالک _يا هريم

 و اهيرادرهش
 ياهيرايهد
روشک

--

 رهش يعيبط يايفارغج6539611216767
) ميلقا و يژولوفروموئژ (

 يزير همانرب رد يعيبط يايفارغج دربراكهمانسرد4897يتست20
ياتسور و يرهش

--رون مايپ1391نايدرمز رفعج دمحم

 يزير همانرب نيناوق و قوقح6639611216768
يرهش

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20

--رون مايپ1395يتفع دمحم- يشلاط يفطصميتکراشم يزير همانرب يشيامزآ10898يتست20يتكراشم يياتسور هعسوت6739611216769
 رد رود زا شجنس وGIS دربراك6839611216772

يياتسور يزير همانرب
 همانرب رد رود زا شجنس وGIS دربراکهوزج10909يتست11

يياتسور يزير
--رون مايپ1396يمتسر

 يناطلس-يناهفصا يحالصيياتسور يزير همانرب هاگراک يشيامزآ10752يتست11يياتسور يزير همانرب هاگراك6939611216774
سدقم

--رون مايپ1395

 و بآ ياهدنيارف و يياضف ليلحت7039611216776
يسانشاوه

يروانف نامزاس1390يرگسع يلعArcGis اب يياضف رامآ ياه ليلحتباتك10914يتست11
 و تاعالطا
 تاطابترا

 يرادرهش
نارهت

--

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20يا هنماد يژولوفروموئز7139611216780
 ياه هشقن ميسرت و هيهت7239611216782

يژولوفروموئژ
 و اهدامن( يژولوفروموئژ ياه هشقنباتك7538يتست11

)اهزاجم
--تمس1392تشمار نيسحدمحم

--رون مايپ1387يدومحم هللا جرفيميلقا يژولوفروموئژ يشيامزآ5265يتست11يميلقا يژولوفروموئژ7339611216783
 ياهشور و يطيحم تارييغت7439611216784

يبايزرا
 ،رتسگ نخس1386رفاينهب لضفلاوبا، هدازربنق يداهيطيحم تارييغت ينابمباتك7584يتست20

 دازآ هاگشناد
 يمالسا
دهشم

--

 هقطنم و يرهش يضارا يربراك7539611216785
يا

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت11

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت02هژورپ7639611216786
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20يرهش ناملبم و يزاسابيز7739611216787
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20اتسور يداصتقا هعسوت7839611216788
--رون مايپ1396يشلاطيياتسور هعسوت رد يموب شنادهوزج10910يتست20يياتسور هعسوت رد يموب شناد7939611216789
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت02هژورپ8039611216791
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20وج يميشو اوه يگدولآ8139611216793
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رون مايپ هاگشناد
1396/06/22 :نامزهتشر ره لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يهاگشناد عماج متسيس - 14:15
4 زا4 : هحفص3009 :شرازگ هرامش
اه هرود يمامت : هروديسانشراك-5 : عطقم
اه همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدکشناد
3951 : دورو مرتايفارغج-16 : يشزومآ هورگ
3951 : نوناق لامعا مرتايفارغج-17 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

دحاو

عت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت02هژورپ8239611216794
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت02هژورپ8339611216798
 يتاعالطا متسيس ينابم8439611216799

)GIS( ييايفارغج
 تاعالطا ياهمتسيس رب يدمآرد يشيامزآ8213يتست20

ييايفارغج
--رون مايپ1391ينيف يياباب-يلات يدورهق

--رون مايپ1389يضويع يرادج ديشمجايفارغج رد يناوخ هشقنو هشقنيعطق5174يتست20يناوخ هشقن8539611216800
 ياهسكع- رود زا شجنس ملع لوصا يشيامزآ5247يتست20رود زا شجنس ينابم8639611216801

يا هراوهام ريواصت و يياوه
 ردان-يدابآزوريف ناييايض زيورپ
نيورپ

--رون مايپ1391

.دوش هعلاطم4 و3 ،1 ياه لصف914رون مايپ1393شيورد نسح- يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ5369يتست20ينيرفآراك8739611218808
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ8839611220433

يناسنا مولع
--رون مايپ1392يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا- يگدنز نييآ يشيامزآ5673يتست20

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا8939611220434
) يناسنا

 داوج دمحم-يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ5675يتست20
يتاره

--رون مايپ1392

 رشن رتفد1388ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك7557يتست20ينيمخ ماما يسايس هشيدنا9039611220479
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربهر مظعم

--

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست20ميرك نآرق30 ءزج ظفح9139611220657
--تمس1392يتبرش يبتجم-يريپ دارم يداهسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك7271يتست20سدقم عافد ياهشزرا9239611220889
 يساسا نوناقاب ييانشآ9339611223175

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ5668يتست20

ناريا يمالسا
--رون مايپ1392روپ رظن يدهم

--فراعم رشن1393يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنهرف خيراتباتك9232يتست20ناريا و مالسا ندمتو گنهرف9439611229128
 مولع(1 يمالسا هشيدنا9539611233030

) يناسنا
 دمحم دمحم- يناحبس رفعج1 يمالسا هشيدنا يشيامزآ5666يتست20

يياضر
--رون مايپ1392

 مولع(2 يمالسا هشيدنا9639611233031
) يناسنا

 دمحم دمحم- يناحبس رفعج2 يمالسا هشيدنا يشيامزآ5667يتست20
يياضر

--رون مايپ1391

 مولع( نآرق يعوضومريسفت9739611233032
) يناسنا

 اضريلع-يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ8248يتست20
يلامك

--رون مايپ1392

 ينابم( يمالسا قالخا9839611233033
) ميهافمو

--رون مايپ1392يدواد دمحمميهافم و ينابم- يمالسا قالخا يشيامزآ5665يتست20

--رون مايپ1392ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ5677يتست20هغالبلا جهن يعوضومريسفت9939611233038
 يگدنيامن داهن1394ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك9869يتست20تيعمج و هداوناخ شناد10039611233043

 مظعم ماقم
 رشن(يربهر
)فراعم

--
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