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اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
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رون مايپ هاگشناد
١۴:١۴ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ١٠ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩۶رون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يضاير١٣٩٧٢١١١١١١۵
 رخآ ات باتك ٩۴ هحفص ناروناج يژولويزيف و يدنب هقبط زا٣٢٣رون مايپ١٣٩٠ولدارم يجاح ديجملادبعيروناج يسانش تسيزهمانسرد۴٩١٧يتست٢٠١۶يمومع يسانشروناج٢٣٩٧٢١١١٢١۵٧

.دوش هعلاطم باتك
 لئاسم نودب( ١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۶رون مايپ١٣٩١يوضر نايفجن دومحم ديس١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٠يتست٢٠١۶يمومع كيزيف٣٣٩٧٢١١١٣١١٢

.دوش هعلاطم )يکشزپ هنيمز رد هدش حرطم
--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 نوتم۵١۶٢يحيرشت٠١٣٢يمومع كيزيف هاگشيامزآ۴٣٩٧٢١١١٣١١٣
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يتست٣٠٢۴يمومع يميش۵٣٩٧٢١١١۴٠٩٣
--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست٣٠٢۴يمومع تعارز۶٣٩٧٢١١٢١٠٠۵
--رون مايپ١٣٩١يردان زيگنا حور يرظ ن-١  ي سا ن ش ها ي گهمانسرد۵١۵۵يتست٢٠١۶يمومع يسانش هايگ٧٣٩٧٢١١٢١٠۴٣
--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريلمع- ١ يسانشھايگهمانسرد۵١۵١يحيرشت٠١٣٢يمومع يسانش هايگ هاگشيامزآ٨٣٩٧٢١١٢١٠۴۴
.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩١يلالجا ديرفيسانش ميلقا و اوھهمانسرد۵١١٩يتست٢٠١۶يزرواشك يسانش ميلقاواوھ٩٣٩٧٢١١٢١٠۴۵
 يسانش ميلقاواوھ هاگشيامزآ١٠٣٩٧٢١١٢١٠۴۶

يزرواشك
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٢رون مايپ١٣٩١روپ يوارو ميرميمومع يسانشكاخ يشيامزآ۵۵٢٩يتست٢٠١۶يمومع يسانش كاخ١١٣٩٧٢١١٢١٠۴٧
 ميھاربا -ناليسا تاداس لامككاخ ييايميش و يكيزيف هيزجت ياهشورباتك۵٧١٣يحيرشت٠١٣٢يمومع يسانش كاخ هاگشيامزآ١٢٣٩٧٢١١٢١٠۴٨

نايئاباب
--زبس نوتيز١٣٨٩

 نآدربراكو تالامتحاورامآ١٣٣٩٧٢١١٢١٠۴٩
يزرواشكرد

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩۵ينوناک نويامھ -يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ١٠٣۴٠يتست٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩٠رادروخرب هشفنبتسيز طيحم تخانشهمانسرد۵٣٣٩يتست٢٠١۶تسيزطيحم تخانش١۴٣٩٧٢١١٢١٠۵٠
 هلاژ -ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا يشيامزآ۵۴٩۵يتست٢٠١۶يزرواشكداصتقا لوصا١۵٣٩٧٢١١٢١٠۵١

داژن يكروك
--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩٠ناليسا تاداس لامكيزرواشك تايلمعهوزج٧١١۴يحيرشت٠٢۶۴يزرواشك تايلمع١۶٣٩٧٢١١٢١٠۵٢
--رون مايپ١٣٩٢يدورف داھرفيرورپماد ثحابم -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۴يتست٢٠١۶يمومع يرورپماد١٧٣٩٧٢١١٢١٠۵٣
--رون مايپ١٣٨٩يدورف داھرفيرورپماد تايلمع -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۵يحيرشت٠١٣٢يمومع يرورپماد هاگشيامزآ١٨٣٩٧٢١١٢١٠۵۴
 يروکشروپ خرف -يدارم بارهسيرادلگنج يشيامزآ١٠٩٧٠يتست٢٠١۶يرادلگنج١٩٣٩٧٢١١٢١٠۵۵

هد هلا
--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩١رال يزورهب روصنميزرواشك ياهنيشامهمانسرد۵١٣٠يتست٢٠١۶يزرواشك ياھ نيشام٢٠٣٩٧٢١١٢١٠۵۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يزرواشك ياھ نيشام هاگشيامزآ٢١٣٩٧٢١١٢١٠۵٧
--رون مايپ١٣٩٢يناقھد ميرم -يلالجا ديرفيمومع يرايبآ يشيامزآ٧٠٠٠يتست٢٠١۶يمومع يرايبآ٢٢٣٩٧٢١١٢١٠۵٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يمومع يرايبآ هاگشيامزآ٢٣٣٩٧٢١١٢١٠۵٩
 يزرواشك جيورتو شزومآ لوصا٢۴٣٩٧٢١١٢١٠۶٠

يعيبط عبانمو
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩٠يمف يلعنابعش نيسحيزرواشك شزومآ و جيورت لوصاهمانسرد۵١١۵يتست٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ۵٢٩٨يتست٢٠١۶يمومع ينابغاب٢۵٣٩٧٢١١٢١٠۶١
--رون مايپ١٣٨٩يردان زيگنا حوريلمع -يمومع ينابغاب يشيامزآ۵٣۴۵يحيرشت٠١٣٢يمومع ينابغاب هاگشيامزآ٢۶٣٩٧٢١١٢١٠۶٢
--رون مايپ١٣٩٣يعيبر انيميراد عترم يشيامزآ٩٠۵۵يتست٢٠١۶يرادعترم٢٧٣٩٧٢١١٢١٠۶٣
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠نايلوسر اضرمالغيرظن - تافآ عفد و يسانش هرشحهمانسرد۵٠٧٨يتست٢٠١۶يھايگ ياھ يراميبو تافآ٢٨٣٩٧٢١١٢١٠۶۴

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٨٢رون مايپ١٣٩١توخا دومحم ديسيرظن - يھايگ ياھ يراميب يشيامزآ۵۵۵۴يتستيھايگ ياھ يراميبو تافآ٣٩٧٢١١٢١٠۶۴
 ياھ يراميبو تافآ هاگشيامزآ٢٩٣٩٧٢١١٢١٠۶۵

يھايگ
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

--رون مايپ١٣٩٢يتيالو هلادعسيراد زيخبآ يشيامزآ۵٢٠۵يتست٢٠١۶كاخو بآ تظافحو يرادزيخبآ٣٠٣٩٧٢١١٢١٠۶۶
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٣١٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣٢٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٣٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٣۴٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
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رون مايپ هاگشناد
١۴:١۴ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٣۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٣۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٣٧٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٣٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٣٩٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا۴٠٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۴١٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴٢٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۴٣٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۴۴٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴۵٣٩٧٢١٢٢۵٠٠٩
)١( يزرواشك

 يريدج ـ يئامغي ـ يرتفدبزع
ميحر دوعسم -ناينوکلم ـ يميلس
روپ

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩تمس١٣٩٢

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۴۶٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا۴٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا۴٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۴٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت۵٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا۵١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد۵٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

.دوش فذح ١٢ و ٢ ياھ لصف٩٩١رون مايپ١٣٩١يروباشين رغصا يلعيمومع يژولوكا يشيامزآ۴٩٩٨يتست٢٠١۶يمومع يژولوكا۵۴٣٩٧٢١۴١١٠۵٣
 دومحم - ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا رد قيقحت ياهشور يشيامزآ۵٢٨١يتست٢٠١۶يعيبط عبانمرد قيقحت شور۵۵٣٩٧٢١۴١١١٣٧

يليلخ
--رون مايپ١٣٨٩

 -يياضر ركذت - يراسي ليعامسايسانش بوچهوزج٧٠٨۵يتست٢٠١۶بوچ تظافحو يسانش بوچ۵۶٣٩٧٢١۴١١١٣٨
روپ نيسح

--رون مايپ١٣٩١

.دوش هعلاطم ۴ لصف۶۵١رون مايپ١٣٨٩يكيناخ يشخب اضرمالغيزبآ ناھايگهوزج٧١٣٣يتست١٠٨يزبآ ناھايگ۵٧٣٩٧٢١۴١١١٣٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يزبآ ناھايگ هاگشيامزآ۵٨٣٩٧٢١۴١١١۴٠
 عبانم هتشر(يمومع يسانش لگنج يشيامزآ٨٣٣١يتست٢٠١۶يسانش لگنج۵٩٣٩٧٢١۴١١١۴١

)تسيز طيحم و يعيبط
--رون مايپ١٣٩١رايرهش نابرق

--رون مايپ١٣٩٣يرايرهش نابرقلگنج يسدنهم لوصا يشيامزآ٩٢٢٧يتست٢٠١۶لگنج يسدنهم لوصا۶٠٣٩٧٢١۴١١١۴٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢لگنج يسدنهم لوصا هاگشيامزآ۶١٣٩٧٢١۴١١١۴٣
--رون مايپ١٣٩٣يعيبر انيميعترم ناھايگ يئاسانش يشيامزآ٩۴١۴يتست١٠٨يعترم ناھايگ يياسانش۶٢٣٩٧٢١۴١١١۴۴
 ناھايگ يياسانش هاگشيامزآ۶٣٣٩٧٢١۴١١١۴۵

يعترم
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

--رون مايپ١٣٩٣يعيبر انيمعترم يژولوكا يشيامزآ٩۴١٢يتست٢٠١۶عترم يژولوكا۶۴٣٩٧٢١۴١١١۴۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يتست٢٠١۶يتسيز عونت۶۵٣٩٧٢١۴١١١۴٧
 ديس -يليلجريم رغصا يلع ديستسيز طيحم يبايزرا يشيامزآ٨٨۶۵يتست٢٠١۶تسيزطيحم يبايزرا۶۶٣٩٧٢١۴١١١۴٨

 يرب نيسح -يليلجريم اضريلع
يئوقربا

--رون مايپ١٣٩٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يتست٢٠١۶بآ عبانم يژولوكا۶٧٣٩٧٢١۴١١١۴٩

Page 2 of 3دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص٣ ( تاحفص هیلک

01/16/2019https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*Pnueb*com 

نيمسال دوم 9۸-97 



اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتتسيز طيحم- يعيبط عبانم يسدنهم_٢۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:١۴ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :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
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 -يناميا دمحا -رف يدمحا هللارصنيھام شرورپ و ريثکت لوصا يشيامزآ١٠٩۶٨يتست٢٠١۶نايزبآديصو شرورپ،ريثكت۶٨٣٩٧٢١۴١١١۵٠

ولناغم يورس شروک
--رون مايپ١٣٩۶

 شرورپ،ريثكت هاگشيامزآ۶٩٣٩٧٢١۴١١١۵١
نايزبآديصو

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

-يردان اضرمالغ -يربتعلخ هروصنمشحو تايح تيريدم و تخانش يشيامزآ۵۵٩٢يتست٢٠١۶شحو تايح تيريدمو تخانش٧٠٣٩٧٢١۴١١١۵٢
هداز يدمحم ايرام

--رون مايپ١٣٩١

 تعلخ هروصنم -يردان اضرمالغتظافح يسانش تسيز يشيامزآ٨٨۶۴يتست٢٠١۶تظافح يسانش تسيز٧١٣٩٧٢١۴١١١۵٣
هداز يفجن اقآ نيريش -يرب

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٣يعيبر انيمعتارم يبايزرا و يريگ هزادنا يشيامزآ٩۴١٣يتست٢٠١۶عتارم يبايزراو يريگ هزادنا٧٢٣٩٧٢١۴١١١۵۴
--رون مايپ ١٣٩٣يناوضر دمحمزادنا مشچ و هرظنم يحارط لوصا يشيامزآ٩۵۶۴يتست٢٠١۶زادنا مشچو هرظنم يحارط لوصا٧٣٣٩٧٢١۴١١١۵۵
 هرظنم يحارط لوصا هاگشيامزآ٧۴٣٩٧٢١۴١١١۵۶

زادنا مشچو
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 داهج١٣٩٠يدنز لاهتبا -نايناهج رهچونممسيروتوكاباتك۶٢١٨يتست٢٠١۶مسيروتوكا٧۵٣٩٧٢١۴١١١۵٧
يھاگشناد

--

--رون مايپ١٣٩۴يناوضر دمحميعيبط عبانم تيريدم و نيناوق يشيامزآ٩۴١۵يتست٢٠١۶يعيبط عبانم تيريدمو نيناوق٧۶٣٩٧٢١۴١١١۵٨
 زاملوس - ييادف تكوش نسحمعترم و ماد هطبار يشيامزآ۵۶٠٢يتست٢٠١۶عترمو ماد هطبار٧٧٣٩٧٢١۴١١١۵٩

نايدمحا
--رون مايپ١٣٩١

.دوش هعلاطم ٢ و ١ياھ شخب۴٣٩نارهت هاگشناد١٣٩٠هوژپاسراپ دوادبوچ يژولونكتباتك۶۴۵٧يتست٢٠١۶ذغاكو بوچ عيانص٧٨٣٩٧٢١۴١١١۶٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٢ ،١ ياھ لصف٢٠٧۶رون مايپ١٣٩٠يكيناخ يشخب اضرمالغناريا ياھ هچتخرد و ناتخرد يشيامزآ۵٣۴۴يتست٢٠١۶ناريا ياھ هچتخردو ناتخرد٧٩٣٩٧٢١۴١١١۶١
 ياھ هچتخردو ناتخرد هاگشيامزآ٨٠٣٩٧٢١۴١١١۶٢

ناريا
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 تالوصحم يبايرازابو يروآرف٨١٣٩٧٢١۴١١١۶٣
يتاليش

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يتست١٠٨

 يبايرازابو يروآرف هاگشيامزآ٨٢٣٩٧٢١۴١١١۶۴
يتاليش تالوصحم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزومآراك٨٣٣٩٧٢١۴١١١۶۵
--رون مايپ١٣٩۵يدمحميلع زورفالگنج يژولوكا يشيامزآ٨۵٩۶يتست٢٠١۶لگنج يژولوكا٨۴٣٩٧٢١۴١١١۶۶
 اضردمحم - يتمكح ديشمجكراپ و غاب يحارط يشيامزآ٩٠۵۴يتست١٠٨كراپو غاب يحارط٨۵٣٩٧٢١۴١١١۶٧

يفيس
--رون مايپ١٣٩٠

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢كراپو غاب يحارط هاگشيامزآ٨۶٣٩٧٢١۴١١١۶٨
--رون مايپ١٣٩۴يرايرهش نابرقلگنج تيامح يشيامزآ٩٧۶٢يتست٢٠١۶لگنج تيامح٨٧٣٩٧٢١۴١١٢٢٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢لگنج زا تيامح هاگشيام زآ٨٨٣٩٧٢١۴١١٢٢٩
--رون مايپ١٣٩۶ينارآ يتريغ اليلکاخ و بآ يگدولآ يشيامزآ١٠٧۶٢يتست٢٠١۶كاخ و بآ يگدولآ٨٩٣٩٧٢١۴١١٢٣٠
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