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يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠يرتنالك ليلخيياتسور يسانش هعماجهمانسرد٨٢۶٩يتست٢٠١٢١يياتسور يسانش هعماج٢٣٩٧١١١٢١٠١٣
 هلاژ -ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا يشيامزآ۵۴٩۵يتست٢٠١۶١يزرواشكداصتقا لوصا٣٣٩٧١١١٢١٠۵١

داژن يكروك
--رون مايپ١٣٩٠

 يزرواشك جيورتو شزومآ لوصا۴٣٩٧١١١٢١٠۶٠
يعيبط عبانمو

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩٠يمف يلعنابعش نيسحيزرواشك شزومآ و جيورت لوصاهمانسرد۵١١۵يتست٢٠١۶١

--رون مايپ١٣٩٢هداز دمحم سابعهعسوت تيريدمهمانسرد۵۵٧٢يتست٣٠١٨١هعسوت تيريدم۵٣٩٧١١٢١٨١٧۶
--رون مايپ١٣٨٩ميلس اضرمالغاھ ينواعت تيريدم لوصا يشيامزآ۴٨٢۴يتست٣٠١٨١اهينواعت تيريدم۶٣٩٧١١٢١٨١٧٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٧٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨٣رانيمس٨٣٩٧١١۴١٢٠٠١
 شزومآ(ناريا يياتسور داصتقا٩٣٩٧١١۴١٢٠٠٧

)روحم
 رب ديكات اب يياتسور داصتقا رب يا همدقمباتك۶٧٠٠يحيرشت و يتست٢٠١۶۴

يزرواشك شخب
 سدق ناتسآ١٣٨۶يناهج - نابهگن-يروساي ديجم

يوضر
--

 هعسوت رد يراذگ تسايس ينابم١٠٣٩٧١١۴١٢٠١٠
يزرواشك

--تمس١٣٩٣يروكش يلعناريا رد يزرواشك هعسوت ياهتسايسباتك٧۴۵٨يحيرشت و يتست٢٠١۶١

--ين١٣٩٢)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجويللم تورث ات رقف زا هعسوت داصتقاباتك٧٨٩۶يحيرشت و يتست٢٠١۶١يداصتقا هعسوت١١٣٩٧١١۴١٢٠١١
 و يياتسور عيانص هعسوت لوصا١٢٣٩٧١١۴١٢٠١٢

يزرواشك
 زانهم - يمق يلعنابعش نيسحيياتسور عيانص يشيامزآ٨٢٧٠يتست٢٠١۶٢

يدابآرصن هدازدمحم
--رون مايپ١٣٩٠

 - بلاط يدهمناواد .لا .مايياتسور هعسوت ياھ تيولواباتك۶۴٣۴يحيرشت و يتست٢٠١۶٣يياتسور رادياپ هعسوت١٣٣٩٧١١۴١٢٠١٣
هداز يضرف- يدمحم

--نارهت هاگشناد١٣٩٠

 ميرم،يدابآ فجن هدنياپ روميت ريمايزادرپ هداد و رامآ يشيامزآ١٠٨۴٢يحيرشت و يتست٢١١۶١۶١يزادرپ هداد ورامآ١۴٣٩٧١١۴١٢٠١۴
يدابآ فجن يديما

--رون مايپ١٣٩۶

 هعسوت رد نآ دربراك و يزير همانرب١۵٣٩٧١١۴١٢٠١۵
يياتسور

 هعسوت يزير همان رب رب يا همدقمباتك٧۵٢١يحيرشت و يتست٢١١۶١۶١
)اهشور و اهھاگديد( يياتسور

--تمس١٣٩٢روپ هعمج دومحم

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك۶٢٢۵يتست٢٠١۶٢يياتسور هعسوت رد قيقحت شور١۶٣٩٧١١۴١٢٠١۶
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج١٣٩٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

 ياھ هژورپ يبايشزرا و تيريدم١٧٣٩٧١١۴١٢٠١٧
يزرواشك و يياتسور هعسوت

 : هعسوت دنيارف رد ارگدمايپ يبايشزراباتك٨٠٧٣يحيرشت و يتست١١٨١۶٢
 ياھ هژورپ يبايشزرا و شياپ يامنھار
يياتسور هعسوت

 يلع -هداز فيرش مساقلاوبا
يفيرش شونهم- يدسا

 داهج١٣٩٠
 يھاگشناد
نارهت دحاو

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

--تمس١٣٩١نايئاضر يلعمتسيس يحارط و ليلحت و هيزجتباتك٧٣۶۴يتست٢٠١۶٢يكيمانيد ياهمتسيس١٨٣٩٧١١۴١٢٠١٨
 ديدجت يعيبط عبانم تيريدم١٩٣٩٧١١۴١٢٠١٩

هدنوش
 و تسيز طيحم يعيبط عبانم داصتقاباتك۶٠١٣يحيرشت و يتست٢٠١۶٢

اهيراذگتسايس
 ،نايناقھد شوايسالوك ناھرا

يلزق نيد خرف
 هاگشناد١٣٨٩

 يسودرف
دهشم

--

 طيحم رد ييايفارغج تاعالطا متسيس يشيامزآ١٠۴١١يتستGIS١١٨١۶٣ هاگراك٢٠٣٩٧١١۴١٢٠٢٠
تسيز

--رون مايپ١٣٩۵نارماک هدازيلو ليلخ

 رد يراد هرهب ياهماظن اب ييانشآ٢١٣٩٧١١۴١٢٠٢١
يديلوت ياھدحاو

 يقيبطت هعلاطم( يرادرب هرهب ياهماظنباتك٨٠٧۴يحيرشت و يتست٢٠١۶٣
)يزرواشك يرادرب هرهب ياهماظن

 روما تنواعم١٣٧٧يهلادبع دمحم
 هرهب ماظن
و يرادرب

--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶۴)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس٢٢٣٩٧١١۴١٢٠٢٣
--زاريش ديون١٣٨٢هداز يياسهل يلعلادبعناريا ياھاتسور رد يعامتجا تالوحتباتك٨٠٧۵يحيرشت و يتست٢٠١۶۴)روحم شزومآ(يعامتجا هعسوت٢٣٣٩٧١١۴١٢٠٢۴
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