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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح239711220658
شناد و تاعالطا ملع رد قيقحت شورباتك9720يتست٢٠16قيقحت شور339711224049

يسانش
.دوش فذح10و9 ،8 ياھ لصفتمس13942014نايروصنم نادزي

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32يزروراك439711224067
تمس13922013يجنمران و يزيراكون نسحمتاطابترا و تاعالطا اب ييانشآباتك9292يتست٢٠16تاعالطا ملعو يرادباتك ينابم539711224112
 يراکمھ اب هانپرواد اضرومحمهعماج و تاعالطاباتك8987يتست٢٠16يتاعالطا هعماجو اھ هناخباتك639711224113

هديمرآ هموصعم
شزيبد-راپاچ13912012

 ،ييايض ايرث ، يريصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتک رد رامآ يشيامزآ10849يحيرشت٢٠16تاعالطا ملعو يرادباتك رد رامآ739711224114
هداز سدقم

 مايپ هاگشناد13962017
رون

 تلادع و يمومع ياھ هناخباتکباتك10111يتست٢٠16هعماج و يمومع ياھهناخباتك839711224115
يعامتجا

 هناخباتک داهن13922013يمساق نيسح يلعتنسنيو ناج ، نمتيپ ناج
 يمومع ياھ
 و روشک
هسسوم
 باتک تاراشتنا
رشن

.دوش فذح7 و4 ياھ لصف

 تامدخ يزيرهمانرب و يحارط939711224116
يداهنارف

 رد يدربھار تيريدم و يزير همانربباتك9175يتست٢٠16
اھ هناخباتك

ديهش هاگشناد13872008ولهپ جرف نيسحلادبعزويتم.رآ فزوج
نارمچ

 مولع يتاعالطا تامدخ و عبانم1039711224117
يناسناو يمالسا

رادباتك13912012كلچ يوسوم نيشفايمالسا يسانش عجرمباتك5844يتست٢٠16

رون مايپ13862007يديجم يسوميسيون تسرهف-1 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5111يتست٢٠16داوم يھدنامزاس1139711224118
رون مايپ13872008يديجم يسوميدنب هدر2 داوم يھدنامزاس يشيامزآ5114يتستداوم يھدنامزاس39711224118

 ميحر-مدقم فيرشيداھعجرم راك لوصا يشيامزآ5419يتست٢٠16يسانش عجرم1239711224119
يناجيلع

رون مايپ13902011

 يلع-يدمحا ربكايلعديسشناد تيريدم يشيامزآ5578يتست٢٠16يمومع ياھهناخباتك تيريدم1339711224120
يحلاص

.دوشهعلاطم11 و8 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13912012

يب ارابراب ، تراوتسا يد ترباريناسر عالطا زكارمو اھ هناخباتك تيريدمباتك7805يتستيمومع ياھهناخباتك تيريدم39711224120
ناروم

همطاف ، يتايح ريھز
يخرفهق يديشمج

.دوش فذح20 و15 ،12 ،11 ،9 ،6 ،5 ،3 ،2 ياھ لصفرادباتك13902010

– يمومع تاعالطا عبانم1439711224121
يكينورتكلايعامتجا

 يمومع ،يصصخت( يسانش عجرمباتك9293يتست١١816
)يسرافريغ و يسراف

.دوش هعلاطم12 و11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،1 ياھ لصفرادباتك13912012ينسحم ديمحستك مايليو

شنادهشيدنا13942015يدومحم اضريلعيا هناسردنچ عبانم تيريدمباتك9654يتست١١816ياهناسر دنچ عبانم تيريدم1539711224122
 دمحم ، ناقياو هداز قداص يلعاھ نامزاس رد تاعالطا نايرج و تاعالطاباتك9174يتست٢٠16يتلود تاراشتنا و تاعالطا1639711224123

داژن يلقفجن مظعا و هداز نسح
يوجرو

 و17 ،14 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،5،6 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرادباتكرشن13922013
.دوش هعلاطم18

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس1739711224124
يلحم و يھافش تايبداو خيرات1839711224125

)روحمشزومآ(
دانسا نامزاس13922013رجاهم اضرويلبد ارابراب رماس و نلنيوکيھافش خيرات يامنھارباتك11089يتست٢٠16

يلم هناخباتک و
ناريا

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32قيقحت رانيمس1939711224126
 ميحر-مدقم فيرش يداھتاعالطا يبايزاب و هريخذ يشيامزآ5474يتست١١816تاعالطا يبايزابو هريخذ2039711224127

يناجيلع
رون مايپ13902011
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