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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩١رهپس هتسياش -داژن يرسفا انيميمومع يژولويبوركيم يشيامزآ۵۶٠۶يتست٢٠١۶١يمومع يژولويبوركيم٢٣٩٧١١١١٢٠۶٩
 ناماس - هاشيلاع -يديما روصنميھايگ كيتنژوتيسباتك۶۴٩٣يتست٢٠١۶١كيتنژوتيس٣٣٩٧١١١١٢٠٧٠

رف
.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف١١۴٧نارهت هاگشناد١٣٩١

 يلو -يدمص -يدزي نوارب.ا يتيلوكلوم هاگديد زا كيتنژباتك۶۴٨٧يتست٢٠١۶٢يتامدقم يلوكلوم كيتنژ۴٣٩٧١١١١٢٠٧١
 هداز

 هعلاطم باتك رخآ ات ١٧ لصف زا و ١٢ لصف رخآ ات ١ لصفزا۴٢٣نارهت هاگشناد١٣٩١
.دوش

 دوعسم ،يميھاربا يلع دمحميژولونكتويب ينابم يشيامزآ٩٧۴٢يتست٢٠١۶٢يتامدقم يھايگ يژولونكتويب۵٣٩٧١١١١٢٠٧٢
رف ديحوت

--رون مايپ١٣٩۴

 يھايگ يژولونكتويب هاگشيامزآ۶٣٩٧١١١١٢٠٧٣
يتامدقم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢١كيتنژوتيس هاگشيامزآ٧٣٩٧١١١١٢٠٧۴
 دوعسم و يميھاربا يلعدمحمكيتنژ يسدنهم ينابم و لوصا يشيامزآ٩١٧٣يتست٢٠١۶٣كيتنژ يسدنهم٨٣٩٧١١١١٢٠٧۵

كين يدمحا زايليا و رفديحوت
--رون مايپ١٣٩٣

 - ينام١٣٩١يحلاص لوسريلوكلوم و يلولس يژولويب زا يثحابمباتك٨٧۵٣يتست٢٠١۶١يلوكلوم يلولس يژولويب٩٣٩٧١١١١٢٠٧۶
 مولع هاگشناد
زپ

.دشاب يم فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،۴ ،٣ ياھ لصف٢۶١١

 هعلاطم ٢١ و ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ياھ لصف٩٧٧نارهت هاگشناد١٣٩٠يرفص دمحميزرواشك يميشويب ينابمباتك۶۵٢۶يتست٢٠١۶١يميشويب١٠٣٩٧١١١١۴٠٩۴
.دوش

 كيردس-يروالك لشيم نيجهداس نابز هب كيتامروفناويبباتك٨٠۵٩يتست٢٠١۶٣يژولونكتويبردرتويپماكدربراك١١٣٩٧١١١١۵٢١۶
مادرتون

 هللادبع و روپدارم ارھز
نايمساق

 تسيز هناخ١٣٩٠
يسانش

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 مولع هاگشناد١٣٩٠هاوخ يدمحا ...ادسايليمكت تاتابن حالصاباتك٧٨٨۵يتست٢٠١۶٢يليمكت تاتابن حالصا١٣٣٩٧١١۴١١٠١٩

 و يزرواشك
يعيبط عبانم

.دوش هعلاطم ١۶ و ١٢ ،١١ ،٨ ،٧ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۵٧

 ياهتفاب تشكو يدايدزازير١۴٣٩٧١١۴١١٠٢٠
يھايگ

--نارهت هاگشناد١٣٩١يديما روصنم-ييابطابطيھايگ لولس و تفاب تشكباتك۶۵١٩يتست٢٠١۶٣

 تشكو يدايدزازير هاگشيامزآ١۵٣٩٧١١۴١١٠٢١
يھايگ ياهتفاب

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨٣ رانيمس١۶٣٩٧١١۴١١٠٢٢
 و لوصا( يھايگ دشر هدننك ميظنت داومباتك٨٧٩٠يتست٢٠١۶٢اهتفابزيامتو يھايگ ياهنومروھ١٧٣٩٧١١۴١١٠٢۴

)دربراك
 داهج١٣٨٩روپ ليعامسا - يحتف ...ا تردق

 يھاگشناد
دهشم

--

--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ۵٢٩٨يتست٢٠١۶١يمومع ينابغاب١٨٣٩٧١١۴١١١٨۴
--رون مايپ١٣٨٩انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتست٢٠١۶١كيتنژ١٩٣٩٧١١۴١١١٨۵
 داهج١٣٩١يرقاب اضرلادبع ، يسراف دمحممراهچ شياريو - تاتابن حالصا لوصاباتك۶٢٢٩يتست٢٠١۶١تاتابن حالصا لوصا٢٠٣٩٧١١۴١١١٨۶

 يھاگشناد
 هاگشناد
دهشم

 هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف١١٨٩
.دوش

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠نايلوسر اضرمالغيرظن - تافآ عفد و يسانش هرشحهمانسرد۵٠٧٨يتست٢٠١۶١يھايگ ياهيراميبو تافآ٢١٣٩٧١١۴١١١٨٧
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٨٢رون مايپ١٣٩١توخا دومحم ديسيرظن - يھايگ ياھ يراميب يشيامزآ۵۵۵۴يتست١يھايگ ياهيراميبو تافآ٣٩٧١١۴١١١٨٧

 دنمورين هدازآ - روپ ميھاربا داشرفيعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ۵۵٢١يتست٢٠١۶١يعارز ناھايگ يژولويزيف٢٢٣٩٧١١۴١١١٨٨
يرفعج نلھ-

--رون مايپ١٣٨٩

 -يعلاط اضريلع -يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ۵٢٩۵يتست٢٠١۶١يزرواشك ياهشيامزآ حرط٢٣٣٩٧١١۴١١٢۴٢
يربكا يلعمالغ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك۶٢٢۵يتست٢٠١۶١يتسيز مولع رد قيقحت شور٢۴٣٩٧١١۴١١٢۴٣
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج١٣٩٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

 هاگشناد١٣٨٨يقرشم روصنمکراپ نوميسو لاد يمرژاهيرتكاب يلوكلوم كيتنژباتك٨٧١٠يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ (اهبوركيم كيتنژ٢۵٣٩٧١١۴١١٢۴۴
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۵٣

 و تعارز رد يژولونكتويب دربراك٢۶٣٩٧١١۴١١٢۴۵
) روحم شزومآ (تاتابن حالصا

 و يھايگ كيتنژ رد يلوكلوم ياھرگناشنباتك۶۵۶١يتست٢٠١۶۴
يژولونكتويب

 -اتمھ يب اضردمحمگنينمود
-ينابايخ نايرصان
ينامز

--نارهت هاگشناد١٣٩٠

 و تعارز رد يژولونكتويب دربراك٣٩٧١١۴١١٢۴۵
) روحم شزومآ (تاتابن حالصا

 و يلوكلوم يژولويب يلمع ياھدربراكباتك٨٧۴٢يتست۴
يھايگ

 -يرقاب اضرلادبعيرنھ تربار
يدنبرد يدزيا

 هاگشناد١٣٩١
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ۴ و ٢ ياھ لصف٩٩۴

 رد يژولونكتويب دربراك هاگشيامزآ٢٧٣٩٧١١۴١١٢۴۶
 شزومآ (تاتابن حالصا و تعارز
) روحم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢۴

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨۴) روحم شزومآ ( ٢رانيمس٢٨٣٩٧١١۴١١٢۴٧
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٩٣٩٧١١۴١١۴٣٧

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢۴

 يلع دمحم -يريصن زيورپيرامآ هتفرشيپ ياھ شور يشيامزآ٩٨۵۵يحيرشت و يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ()٢(يرتمويب٣٠٣٩٧١١۴١١۴۴٠
يياقآرفعج -يميھاربا

دوش فذح ٨ و ٣ ياھ لصف٢٢۴٣رون مايپ١٣٩۴
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