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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست٣٠٢۴١يمومع تعارز٢٣٩٧١١١٢١٠٠۵
 نآدربراكو تالامتحاورامآ٣٣٩٧١١١٢١٠۴٩

يزرواشكرد
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩۵ينوناک نويامھ -يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ١٠٣۴٠يتست٢٠١۶١

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 دنمورين هدازآ - روپ ميھاربا داشرفيعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ۵۵٢١يتست٢٠١۶١يعارز ناھايگ يژولويزيف۵٣٩٧١١۴١١٠٨٣

يرفعج نلھ-
--رون مايپ١٣٨٩

--رون مايپ١٣٨٩انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتست٢٠١۶١كيتنژ۶٣٩٧١١۴١١١٨۵
 -يعلاط اضريلع -يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ۵٢٩۵يتست٢٠١۶١يزرواشك ياهشيامزآ حرط٧٣٩٧١١۴١١٢۴٢

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

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك۶٢٢۵يتست٢٠١۶١قيقحت شور٨٣٩٧١١۴١١٣٨۵
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج١٣٩٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

--رون مايپ١٣٩۴هاوخ يدمحا هللادسايليمكت كيتنژ يشيامزآ٩٨۵۴يتست٣٠٢۴١يليمكت كيتنژ٩٣٩٧١١۴١١٣٩٧
 مولع هاگشناد١٣٩٠هاوخ يدمحا ...ادسايليمكت تاتابن حالصاباتك٧٨٨۵يتست٣٠٢۴١يليمكت تاتابن حالصا١٠٣٩٧١١۴١١٣٩٨

 و يزرواشك
يعيبط عبانم

.دوش هعلاطم ١٧ و ١۶ ،١٢ ،١١ ،٨ ،٧ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٣٠

 ،هداز يلو يفطصمرنکلاف تاکسديمك كيتنژ اب ييانشآباتك٨٠٠۶يتست٣٠٢۴٢يمك كيتنژ١١٣٩٧١١۴١١٣٩٩
مدقم دمحم

 رشن زكرم١٣٨٩
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۵

 ناماس - هاشيلاع -يديما روصنميھايگ كيتنژوتيسباتك۶۴٩٣يتست٢١١۶١۶٢كيتنژوتيس١٢٣٩٧١١۴١١۴٠٠
رف

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

 يلع دمحم -يريصن زيورپيرامآ هتفرشيپ ياھ شور يشيامزآ٩٨۵۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴٢يرامآ هتفرشيپ ياھ شور١٣٣٩٧١١۴١١۴٠١
يياقآرفعج -يميھاربا

--رون مايپ١٣٩۴

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨٢رانيمس١۴٣٩٧١١۴١١۴٠٢
 يرامآ هيزجت ياھ شور١۵٣٩٧١١۴١١۴٠٣

هريغتمدنچ
 نسحم -رفداشرف هلا تزعهريغتم دنچ يرامآ هيزجت ياھ شور يشيامزآ١٠٧٨٨يحيرشت و يتست٢٠١۶٣

رفداشرف
--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩۵نوناك نويامھ -يليلخ فورعمتاتابن حالصا رد نيون ياھ شور يشيامزآ١٠٣۶۵يتست٢٠١۶٣تاتابن حالصارد نيون ثحابم١۶٣٩٧١١۴١١۴٠۴
 دوعسم ،يميھاربا يلع دمحميژولونكتويب ينابم يشيامزآ٩٧۴٢يتست٢١١۶١۶٣تاتابن حالصارد يزولونكتويب دربراك١٧٣٩٧١١۴١١۴٠۵

رف ديحوت
--رون مايپ١٣٩۴

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨٣رانيمس١٨٣٩٧١١۴١١۴٠۶
 ياهتفاب تشكو يدايدزازير١٩٣٩٧١١۴١١۴٠٧

)روحم شزومآ(يھايگ
--نارهت هاگشناد١٣٩١يديما روصنم-ييابطابطيھايگ لولس و تفاب تشكباتك۶۵١٩يتست٢٠١۶۴

--رون مايپ١٣٩۵هداز يلو دومحمكيژولويزيف كيتنژ يشيامزآ١٠٣۶۴يتست٢٠٨۴)روحم شزومآ(كيژولويزيف كيتنژ٢٠٣٩٧١١۴١١۴٠٨
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢١٣٩٧١١۴١١۴٣٧

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