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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 ات ۵۶ هحفص زا(٣ لصف ،)۵۵ ات ٣۵ هحفص زا(٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يمومع يضاير١٣٩٧٢١١١١۴٠٧
 ات ١۴١ هحفص زا(۵ لصف ،)١٢-٣ شخب و ٨۴ ات ٧٧ ،٧۴
 هحفص زا(٧ لصف ،)٢۴۵ ات ١٨۶ هحفص زا(۶ لصف ،)١٨۵
 زا( ٩ لصف ،)٣٢٠ ات ٢٨٩ هحفص زا(٨ لصف ،)٢٨٨ ات ٢۴٧
 فذح اياضق هيلک تابثا .دوش هعلاطم )٣٨۴ ات ٣٢١ هحفص
دشاب يم

 لوا و مود تمسق -٢  ي مو م ع  ي ضا ير يشيامزآ۴٩۴۴يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع يضاير٢٣٩٧٢١١١١۴٠٨
) ي م ي ش  ه ت شر(

 زا و ۵ لصف ناياپ ات ٢ لصف يادتبا زا لوا تمسق زارون مايپ١٣٩٢يميھاربا يدهم دمحم
 هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات ۶ لصف يادتبا زا مود تمسق
.دوش

رون مايپ١٣٩٢يليبدرا رافص لامجيلومعم ليسنارفيد تالداعم يشيامزآ٨٢٧۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴ليسنارفيد تالداعم٣٣٩٧٢١١١١۴٠٩
رون مايپ١٣٩٢يعيفش دوعسم -يوراس دوعسميسدنهم تايضاير يشيامزآ۶٩٨٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم تايضاير۴٣٩٧٢١١١١۴١١
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠ يرا ه ب ا ضرد م ح م نو س ن ب  س ير ھكيناكم - ١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٨يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يمومع كيزيف۵٣٩٧٢١١١٣٢۵٨
 رميلپ يسدنهم ،يميش يسدنهم ياھ هتشر ياربرون مايپ١٣٩٢يمظاكوبا ميھاربا دمحم٢ هياپ كيزيف يشيامزآ۴٩۶٢يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع كيزيف۶٣٩٧٢١١١٣٢۵٩

 لصف :)اهشيارگ هيلك( تفن يسدنهم ،)اهشيارگ هيلك(
 شخب( ۵ ،)٣-۴ و ٢-۴ ،١-۴ ياھ شخب( ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ
-٧ و ٢-٧ ،١-٧ ياھ شخب( ٧ ،۶ ،)٣-۵ و ٢-۵ ،١-۵ ياھ
 شخب(٩ ،)۶-٨ و ۵-٨ ،۴-٨ ،٢-٨ ،١-٨ ياھ شخب( ٨ ،)٣
 و ٣-١٠ ،٢-١٠ ،١-١٠ ياھ شخب( ١٠ ،)٢-٩ و ١-٩ ياھ
 ياھ شخب( ١٣ و )٢-١١ و ١-١١ ياھ شخب( ١١ ،)۴-١
 هتشر يقبام يارب .دوش هعلاطم )٣-١٣ و ٢-١٣ ،١-١٣
،٣ ،)۶-٢ شخب ءزج هب( ٢ ،١ ياھ لصف : يسدنهم ياھ
،)۶-۵ شخب ءزج هب( ۵ ،)۶-۴ و ۴-۴ ياھ شخب ءزج هب( ۴
 و ٩ ،)لصف رخآ ات ۶-٨ و ٣-٨ ياھ شخب ءزج هب( ٨ ،٧ ،۶
دوش هعلاطم )٧-١٠ و ۴-١٠ ياھ شخب ءزج هب( ١٠

رون مايپ١٣٩٢يكھد داژ نا با ب د م حا١  ه يا پ  ك يز ي ف  ها گ ش يا مزآ را ك رو ت سديھاگشيامزآ نوتم۵١۶٢يحيرشت١٠١٣٢ كيزيف هاگشيامزآ٧٣٩٧٢١١١٣٢۶٠
شيامزآ ١٠ ماجنارون مايپ١٣٩٠يوحن گنشوھ٢ كيزيف هاگشيامزآ راكروتسديھاگشيامزآ نوتم۵١٨٨يحيرشت٢٠١٣٢ كيزيف هاگشيامزآ٨٣٩٧٢١١١٣٢۶٣
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴يمومع يميش٩٣٩٧٢١١١۴٢٩۵
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٠٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسارون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٢٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٧٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢١٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢٢٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخبفراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف٢٣٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
رون مايپ١٣٩٢
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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

رون مايپ١٣٩١

رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
رون مايپ١٣٩٢

رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٣٠٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

رون مايپ١٣٩٢ولروجآ روصنمهژورپ تيريدم يشيامزآ٨١٩٧يتست٢٠٢٠هژورپ لرتنك و تيريدم٣١٣٩٧٢١٣١۴٠۵۴
راديپ١٣٩٧ييازريم ناويک١ ينف مسر و يشک هشقنباتك١١٠٠۵يتست١١١٨٣٢ يتعنص يشك هشقن٣٢٣٩٧٢١٣١۵٠٠۴
 يديشر اضر - روپدمحم ديماکيتاتسا يشيامزآ١٠۶٨٩يحيرشت٣٠٣۶كيتاتسا٣٣٣٩٧٢١٣١۵٠٠٩

يردنکسا هللادبع - يدبيم
رون مايپ١٣٩۶

راديپ١٣٩۶ييازريم ناويک٢ يتعنص يشک هشقنباتك١٠٧٠٢يحيرشت٢١١٨٣٢ يتعنص يشك هشقن٣۴٣٩٧٢١٣١۵٠١٠
 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يحيرشت١٣٠٣۶ حلاصم تمواقم٣۵٣٩٧٢١٣١۵٠١٢

 ،نوتسناج.لسار.يا
كروزام.فاديويد ،فلويد.يتناج

 ياھ شخب زج هب(٣ ،)١۶-٢ شخب زج هب(٢،١ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهب
 زج هب(۵ ،)١۵-۴ ات٨-۴ ياھ شخب زج هب(۴ ،)١٣-٣ ات٩-٣
 هب(٧و )٩-۶، ٨-۶ ،۵-۶ياھ شخب زج هب(۶ ،)۶-۵ شخب
.دوش هعلاطم)) ١٣-٧ ات ١٠-٧، ٨-٧ ات ٧-٧(ياھ شخب زج

لصف ،١٣-٣ شخب ٣ لصف زج هب ۶ لصف ناياپ ات ١ لصف زاادرف ناهج - امن١٣٩۴ييانيس انيسگيرك .يج .لا - مايرم .لا .يج)يسدنهم كيناكم ( كيمانيدباتك۵٩٠١يحيرشت۴٠۴٨كيمانيد٣۶٣٩٧٢١٣١۵٠١٣
دوش هعلاطم ۴-٧ ،۴-۶ ياھ شخب ۴

 مظاك ،يزيرهم ييوبا ديحوداوم ملع لوصاباتك١٠٧٠١يحيرشت و يتست٣٠٣٠داوم ملع٣٧٣٩٧٢١٣١۵٠١۵
يبسامهط

راديپ١٣٩۶

 يديشر اضر ،کيجات نسحمنيشام کيمانيدباتك١٠٧٠٣يحيرشت٣٠٣۶نيشام كيمانيد٣٨٣٩٧٢١٣١۵٠١٧
ولناخرفص فسوي ،يدبيم

راديپ١٣٩۶

 شياريو -يسدنهم شرگناب -كيمانيدومرتباتك۵٨٧۵يحيرشت١٣٠٣۶ كيمانيدومرت٣٩٣٩٧٢١٣١۵٠١٩
موس

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهبزلوب يا ليئاخيم -لجنس لا سنوي

 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقمباتك۶٣٢٨يحيرشت٢٢٠٢٠ حلاصم تمواقم۴٠٣٩٧٢١٣١۵٠٢٠
 ،نوتسناج.لسار.يا
كروزام.فاديويد ،فلويد.يتناج

 و ١٠ ،)۴-٩ ات ١-٩ ياھ شخب ءزج هب( ٩ ،٧ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهب
.دوش هعلاطم ١١

 يناشاک ،هداز کلمتياو .م کنارفتالايس کيناکمباتك٨٩۶٧يحيرشت١٣٠٣۶ تالايس كيناكم۴١٣٩٧٢١٣١۵٠٢١
راصح

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصفادرف ناهج -امن١٣٩٣

 شياريو -يسدنهم شرگناب -كيمانيدومرتباتك۵٨٧۵يحيرشت٢٣٠٣۶ كيمانيدومرت۴٢٣٩٧٢١٣١۵٠٢٢
موس

 هعلاطم ١۶ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصفناركفتم١٣٩۵يتسوپ مارهبزلوب يا ليئاخيم -لجنس لا سنوي
.دوش

 يناشاک ،هداز کلمتياو .م کنارفتالايس کيناکمباتك٨٩۶٧يحيرشت٢٣٠٣۶ تالايس كيناكم۴٣٣٩٧٢١٣١۵٠٢٣
راصح

 ،٨-٩ ناياپ ات ٩ ،۵-٨ ناياپ ات ٨ ،٧ ،٩-۶ ناياپ ات ۶ ،۵ لصفادرف ناهج -امن١٣٩٣
.دوش هعلاطم ۵-١١ ناياپ ات ١١ و ٧-١٠ ناياپ ات ١٠

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢حلاصم تمواقم هاگشيامزآ۴۴٣٩٧٢١٣١۵٠٢۵
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصفراگن شناد١٣٩۵روپ عراز اضرمالغسانيداب -يلگيش)مهن تساريو (نيشام ءازجا يحارطباتك٩٠١٩يحيرشت١٣٠٣۶ ازجا يحارط۴۵٣٩٧٢١٣١۵٠٢۶
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢تالايس كيناكم هاگشيامزآ۴۶٣٩٧٢١٣١۵٠۶٧
 ينف -بارهش١٣٩٧يتسوپ مارهبنوسمات .ت مايليونآ ياھدربراك اب تاشاعترا يروئتباتك٨۶۵۵يحيرشت٣٠٣۶يكيناكم تاشاعترا۴٧٣٩٧٢١٣١۵٠٧٠

ناينيسح
-٣ ،٢-٣ ،١-٣ ياھ شخب( ٣ ،)۵-٢ زجب( ٢ ،١ ياھ لصف
-۵ ،١-۵ ياھ شخب( ۵ ،)۴-۴ ات ١-۴ زا( ۴ ،)٨-٣ ،٧-٣ ،۵
دوش هعلاطم )٣-٧ ات ١-٧ زا( ٧ ،)۵-۴ ،٢

 -يتعيرش اضردمحمدنيلرگس .ج .يراليدربراك دودحم يازجا ليلحتباتك۶٠۴١يحيرشت٣٠٣٠دودحم ازجا رب يا همدقم۴٨٣٩٧٢١٣١۵١٠۶
نيزرف دمحم

 هاگشناد١٣٩۴
ناهفصا

،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٢ ،١١ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم ٢١ و ٢٠

 هاگشناد١٣٩۴رف ينايك يلعكيناكم يسدنهم يارب يصصخت نابزباتك۶٠٢۵يحيرشت و يتست٢٠٢٠كيناكم يصصخت نابز۴٩٣٩٧٢١٣١۵١٠٧
 يسودرف
دهشم

 يلع ديس - يدزي قداص داليم٢ يازجا يحارطباتك١٠۶٩٠يحيرشت٢٣٠٣۶ ازجا يحارط۵٠٣٩٧٢١٣١۵١٢۶
يمتسر يفيطل

رون مايپ١٣٩۵

هناگي يضترم -لصا يميلس نيديآرازبا نيشام هاگراكهمانسرد٧١٢۴يحيرشت٠١١۶يزاسرازبا و رازبا نيشام هاگراك۵١٣٩٧٢١٣١۵١٢٨
يديص ليعامسا-

رون مايپ١٣٩٢

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢كيمانيدومرت هاگشيامزآ۵٢٣٩٧٢١٣١۵١٣٧
كيتاموين و كيلورديھ ياهمتسيس۵٣٣٩٧٢١٣١۵١٣٨

هاگشيامزآ و
 كيتامونپ و كيلورديھ شزومآ ماگ هب ماگباتك۶١۴۶يحيرشت٢١١۶٣٢

يتامدقم
حارط١٣٩۶نايديشروخريش ربكانوسناج زميج
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف_١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتكيناكم يسدنهم_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتديلوت و تخاس شيارگ كيناكم يسدنهم_١٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٣٠ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 و نيشام كيمانيد هاگشيامزآ۵۴٣٩٧٢١٣١۵١٣٩
تاشاعترا

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 شياريو( ١ دلج امرگ لاقتنا رب يا همدقمباتك۵٩٨٨يحيرشت١٣٠٣۶ ترارح لاقتنا۵۵٣٩٧٢١٣١۵١۴٠
)مراهچ

 -يمتسر رغصا يلعتيود ديويد -ارپورك نيا كنارف
يزاريش ميرم

 هاگشناد١٣٩۵
ناهفصا

١-۶ شخب زا ۶ لصف ،٣-۴ شخب ناياپ ات ۴ ،٣ ،٢ ،١ لوصف
-٧ شخب ناياپ ات ١-٧ شخب زا ٧ لصف ،٣-۶ شخب ناياپ ات
.دوش هعلاطم ۴-٨ و ١-٨ ياھ شخب طقف ٨ لصف و ١-٢

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶يراكقرو و يراكشوج هاگراك۵۶٣٩٧٢١٣١۵١٩٠
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶كيناكموتا هاگراك۵٧٣٩٧٢١٣١۵١٩١
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يتعنص تازلف تخانش۵٨٣٩٧٢١٣١۵٢٠٩
 هلادبع - يبسامهط مظاكديلوت ياھ شور يشيامزآ١١٣٢٢يحيرشت٢١٢٠٣٢هاگراك و ديلوت ياهشور۵٩٣٩٧٢١٣١۵٢١١

يردنكسا
رون مايپ١٣٩۶

 لكش رييغت و يلمع هتيسيتسالپ۶٠٣٩٧٢١٣١۵٢١٢
تازلف

 هسسوم١٣٩٣يلضفا اضردمحملدک ،دروفساھيژرولاتم و کيناکم تازلف نداد لکشباتك١٠۶٨۵يحيرشت٣٠٣٠
 تاراشتنا
 يملع
 هاگشناد
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 كمك هب تخاس و يحارط۶١٣٩٧٢١٣١۵٢١٩
رتويپماك

 كمك هب تخاس و يحارطباتك۵٧٨٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴
CAD/CAM/CAEرتويپماك

 ناسحا و يقداص نيسح دمحم
يروكش

دباع١٣٩٣

 ياهنيشام يسيون همانرب و يژولونكتباتك۶١۴٧يحيرشت٢٠١۶يددع لرتنك ياھ نيشام۶٢٣٩٧٢١٣١۵٢٢٠
CNC

حارط١٣٩٢داژن يلو هلادبعرنگاو هلراھ ريام تسروھ

 و برخم ياهتست لوصا و ينابم يفرعمباتك٩٩٧۵يحيرشت٣٠٢۴)NDT( برخم ريغ ياهشيامزآ۶٣٣٩٧٢١٣١۵٢٢١
يسدنهم و يتعنص داوم يارب برخمريغ

و ملع هاگشناد١٣٩٣يحاير دمحم
تعنص

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و اهتسب و ديق تخاس و يحارط۶۴٣٩٧٢١٣١۵٢٢٢
نيمارف

ناکلم١٣٩۴يدبيم يديشر -حادميسرپ ياھ بلاق و اھدنب و ديق يحارطباتك٩٩٧٠يحيرشت٣٠٢۴

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٠/۵١۶يزومآراك۶۵٣٩٧٢١٣١۵٢٣٣
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٠/۵١۶يزومآراك۶۶٣٩٧٢١٣١۵٢٣۵
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶يصصخت هژورپ۶٧٣٩٧٢١٣١۵٢٩٨
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢قرب يسدنهم ينابم هاگشيامزآ۶٨٣٩٧٢١٣١٩٠٠٩
٣ ،٢ ،)١-١-٢ و ١-١-١ ياھ شخب ءزج هب( ١ ياھ لصفرون مايپ١٣٨٩يرفنضغ يضترمقرب يسدنهم ينابم يشيامزآ۵٣٧٣يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ قرب يسدنهم ينابم۶٩٣٩٧٢١٣١٩٠٣۴

 ءزج هب( ۴ ،)٧-٢-٣ رخآ ات ٢-٢-٣ ياھ شخب ءزج هب(
-۵ ياھ شخب ءزج هب( ۵ ،)١١-۴ رخآ ات ١٠-۴ ياھ شخب
 ،)١۵-۶ رخآ ات ۵-۶ ياھ شخب ءزج هب( ۶ ،)١١-۵ رخآ ات ۴
 شخب ءزج هب( ٩ و )٧-٨ رخآ ات ٢-٨ ياھ شخب ءزج هب( ٨
.دوش هعلاطم )لصف رخآ ات ١-٢-٢-٩ ياھ

 هرهب ،ليلحت : يكيرتكلا ياھ نيشامباتك۶١٣٣يحيرشت و يتست٢٣٠٣٠ قرب يسدنهم ينابم٧٠٣٩٧٢١٣١٩٠۴۶
لرتنك ، يرادرب

دمحم ، يدباع دادرهمنس.س.پ
يوبن يقت

.دوش هعلاطم ٣ لصفريصب١٣٩٢

دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،٣ ،١ ياھ لصفصن١٣٩۵ينايد دومحمنمپاچ نفتسامجنپ تساريو يكيرتكلا ياھ نيشامباتك۶٨٨۵يحيرشت و يتست٢ قرب يسدنهم ينابم٣٩٧٢١٣١٩٠۴۶
 ميھاربا -يروصنم نسحدمحميطخ لرتنک ياهمتسيس يشيامزآ١٠٣۵٨يحيرشت و يتست٣٠٣٠كيتاموتا لرتنك٧١٣٩٧٢١٣١٩٠۴٧

هداز يفاحص
رون مايپ١٣٩۵

 سمش ميرم،نايناطلس هميهفيددع تابساحم ياهشور يشيامزآ١٠۴١٣يحيرشت و يتست٢٠١۶يددع تابساحم٧٢٣٩٧٢١۵١١٠٧۵
يرالوس

-٨ شخب(٨ ،)۵-٧و ۴-٧ شخب(٧،)٧-٢ شخب(٢ياھ لصفرون مايپ١٣٩۵
دوش فذح )۶-٩ شخب(٩و )٣

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢مدقم ناگداز ميرك دوادC هتفرشيپ يزاس همانرب يشيامزآ٨١٨٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يسيون همانرب٧٣٣٩٧٢١۵١١٠٩١
 هاگشناد١٣٩۶يرادقم يلعگيرك ناجكيتابور رد لرتنك و كيناكمباتك۵٩٩٨يحيرشت٢١٢٠٣٢هاگشيامزآ و كيتابر٧۴٣٩٧٢١۵١١٠٩٨

فيرش يتعنص
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
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