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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۶)دحاو6( دشرا همان ناياپ139711111297
دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح239711220658
 شناد و تاعالطا ملع ينابم339711224128

يسانش
تمس13922013يجنمران و يزيراكون نسحمتاطابترا و تاعالطا اب ييانشآباتك9292يتست٢٠16

زکارم و اھ هناخباتک رد يراکمھ ياهماظنباتك11128يتست٢٠16لاتيجيد طيحم رد عبانم كارتشا439711224129
يناسر عالطا

تمس13962017طاشن سگرن

.دوش فذح12 و11 ياھ لصفرادباتک13942015يعيمص ارتيملاتيجيد ياھ هناخباتک رد تظافحباتك10942يتست١١816لاتيجيد عبانم تظافح539711224130
 ياھ هناخباتك يربراك طبار639711224131

لاتيجيد
مقهاگشناد13922013يزورون بوقعيربراک طبار :لاتيجيد هناخباتکباتك10107يتست١١816

 ياھ هناخباتك يربراك طبار39711224131
لاتيجيد

 ياھمتسيس يربراک طبار يحارطباتك9681يتست
يرازفامرن

 رصان ، يليعامسا ليعامسا
يريدم

هشيب13932014

ياھ هناخباتك رد يزاس هعومجم739711224132
لاتيجيد

 يكينورتكلا ياهماظن و عبانم شجنسباتك6844يتست٢٠16
عالطا و يرادباتک ناصصختم يارب
:يناسر

 و ولگيب يلعبجر اضرلامك.ج كيرا و تياو وردنا
هصاخربكا يلع

.دوشفذح11 لصفراپاچ13882009

 يراکمھ اب هانپرواد اضرومحمهعماج و تاعالطاباتك8987يتست٢٠16يتاعالطا هعماج و اھ هناخباتك839711224133
هديمرآ هموصعم

شزيبد-راپاچ13912012

 هويش ،ميھافم :يا هنايار يسيونتسرهفباتك8107يتست١١816لاتيجيد عبانم يھدنامزاس939711224134
 رد يا هنايارياھرازفا مرن دربراک و اھ
تاعالطا يھدنامزاس

يدهم ديس ، يحاتف هللا تمحر
يدمحا يدقان هتشرف ،يرھاط

.دوش هعلاطم172 هحفص ات باتک يادتبا زارادباتك13882009

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت1٠١16 رانيمس1039711224135
ياھ متسيس يحارط و ليلحت1139711224136

يتاعالطا
يحارط وليلحتيساسالوصاباتك9682يتست١١816

يتاعالطاياھمتسيس
 داهج13832004يسيئريکم رفعج؛لاوتاکراتوا و رتسچ.فانيوريم

 يھاگشناد
ناهفصا

 هدازآ ،هراصع اضريلع ،راکداش اتيباھ کينکت و ميھافم ،ييانعم بوباتك9683يتست١١816ييانعم بو1239711224137
يداژن نايتارھ

.دوش فذح10 و9 ياھ لصفناغمرا13932014

 شناد و تاعالطا ملع رد رامآ1339711224138
يسانش

 ،ييايض ايرث ، يريصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتک رد رامآ يشيامزآ10849يحيرشت١١816
هداز سدقم

 مايپ هاگشناد13962017
رون

رون مايپ13862007يديجم يسوميسيون تسرهف-1 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5111يتست١١816داوم يھدنامزاس1439711224139
رون مايپ13872008يديجم يسوميدنب هدر2 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5114يتستداوم يھدنامزاس39711224139

-باختنا و يزاس هعومجم تايلك يشيامزآ5192يتست١١816يزاس هعومجم1539711224140
1 يزاس هعومجم

.دوش هعلاطم9 و7،8 ياھ لصفرون مايپ13872008ينسحم ديمح

- كردم ليوحت تامدخ و شرافس يشيامزآ5684يتستيزاس هعومجم39711224140
2 يزاس هعومجم

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13902011ينسحم ديمح

 ميحر-مدقم فيرشيداھعجرم راك لوصا يشيامزآ5419يتست٢٠16يمومع يسانش عجرم1639711224141
يناجيلع

رون مايپ13902011

.دوش فذح11 و10 ياھ لصفتمس13902011يدهم ،يظفاح روپيلعتاعالطا هلدابم :لاتيجيد ياھ هناخباتكباتك9946يتست١١816لاتيجيد ياھ هناخباتك يرامعم1739711224237
 شرآ و يسايق ميسنچر اسلم و سرولاھ انيتسيرکبو ياوتحم يژتارتساباتك11056يتست١١816اوتحم تيريدم ماظن1839711224238

گنرذآ
 رتفد13942015

 ياهشھوژپ
يگنھرف

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2٠١16 رانيمس1939711224239
 هاگشھوژپ13862007اين تمکح دومحميرکف تيکلام ينابمباتك9914يتست٢٠16يلاتيجيد طيحم يقوقح لئاسم2039711224240

 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

 زا و243 هحفص ات187 هحفص زا ،27 هحفص ات1 هحفص زا
.دوش فذح429 هحفصات357 هحفص

لاتيجيد ياھ هناخباتك تامدخ2139711224241
)روحمشزومآ(

 ،هصاخ ربكايلعنرك نيلتاك . مااھدركيور نيرتهب:يزاجم عجرمباتك9192يتست١١816
يناجيلع ميحر

رادباتك رشن13922012

 لاتيجيد طيحم رد يتاعالطا راتفر2239711224242
)روحمشزومآ(

 راتفر و يتاعالطا زاين : يملع طابتراباتك7630يتست١١816
يباي عالطا

شزيبد13862007هانپرواد اضردمحم

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2339711224243
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