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يلمعيروئتعت
٣ ،)٢ و١ ياھ شخب(٢ ،)۴ شخب رخآ ات١ شخب زا(١ ياھ لصف۶٨١رونمايپ١٣٩١يناقمميرادولج دمحميسانش نيمز هتشر-٢ يمومع يضاير يشيامزآ۵۶٧٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴رامآو تايضاير١٣٩٧٢١١١١١٢١

 ات١ شخب زا(۶ ،۵ ،)٣ و٢ ،١ ياھ شخب(۴ ،)٢ و١ ياھ شخب(
.دوش هعلاطم )٢ و١ ياھ شخب(٧ لصف و )۵ شخب رخآ

 يدلگ هنآ-روپدمحا ميھاربا١ يمومع يضايرهمانسرد٨١٨١يحيرشتو يتسترامآو تايضاير٣٩٧٢١١١١١٢١
ينايمهم

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،٣،۴ ،٢ ياھ لصف١٠٠٨رون مايپ١٣٩٢

 هعلق ينيسح ربكا-صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢)يتيبرتثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٢٣٩٧٢١٢١١۴١٠
نيسح دمحا-يريبد دمحا-نمهب

روپكاپ يلع-يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح-يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ۴٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

١ يبدا ياھ بتكمسرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلومهورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۵٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح٢ و

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٧٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٩٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم۴ و٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح- يدمحاربكايلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٠٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
داوج دمحم-يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١١٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

داهن( فراعم رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
مظعم ماقم يگدنيامن
)يربھر

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٣٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم-يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١۴٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يمالسا يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢يمالسا يروهمج يساسا نوناقاب ييانشآ١۵٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

ناريا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح١٧۶ هحفص ات١٢۵هحفص زا۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف١۶٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم- يناحبسرفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا١٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم- يناحبسرفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا١٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا- يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ١٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع-يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم- يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 ماقم يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 رشن(يربھر مظعم
)فراعم

--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٨۶۴طيحم نايب و كرد٢۴٣٩٧٢١٨١۴٠٢٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١١٨٣٢ يرامعم نايب٢۵٣٩٧٢١٨١۴٠٢١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴تخاس و حلاصم هاگراك٢۶٣٩٧٢١٨١۴٠٢٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١۴٨١٢٨ يرامعم يحارط تامدقم٢٧٣٩٧٢١٨١۴٠٢٣
--رون مايپ١٣٨٩ينسحم ناماسريمايدربراك هسدنھهوزج٧١۶۶يتست١٢٨۶۴يدربراك هسدنھ٢٨٣٩٧٢١٨١۴٠٢۴
 ناهج رديح و قيدصيضترميرامعم نايبباتك٩٠٣۵يتست٢١١٨٣٢ يرامعم نايب٢٩٣٩٧٢١٨١۴٠٢۵

شخب
--يرسک هدکباتک١٣٩٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١۴٨١٢٨ يرامعم يحارط تامدقم٣٠٣٩٧٢١٨١۴٠٢۶
--رون مايپ١٣٩٣رهم نيشفا ديحوايارم و رظانم هسدنھ يشيامزآ٩٠٣۶يتست١١٨٣٢ايارم و رظانم هسدنھ٣١٣٩٧٢١٨١۴٠٢٧
 ناهج رديح ،راک هرقن ديمحلادبعيرامعم ،تعيبط ،ناسنا يشيامزآ١٠٧٣٢يتست١١٨٣٢يرامعم ،تعيبط ،ناسنا٣٢٣٩٧٢١٨١۴٠٢٨

داژن هزمح يدهم و شخب
--رون مايپ١٣٩۶

 هتشر نايوجشناد يارب يدربراک کيتاتساباتك۶۴٢٢يتست٢٠١۶يياتسيا٣٣٣٩٧٢١٨١۴٠٢٩
نارمعيسدنهم و يرامعم ياھ

 مامضنا نينچمھو باتك ناياپ ات١۴ و١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠١۵نارهتهاگشناد١٣٩٠يچبالگ دومحم
.دوش فذح ،ناهج يرامعم هتسجرب راثآ يفرعم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،۴،٧ ،٣ ،١ ياھ لصف٩٣٠نارهت هاگشناد١٣٩٢يچبالگدومحمروم رلوفاھهزاس راتفر كردباتك۶۴۶٨يتستيياتسيا٣٩٧٢١٨١۴٠٢٩
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-يراهبون هناسفا-نايشناد دوادينامتخاس حلاصم يشيامزآ٩۵١۴يتست١١٨٣٢ينامتخاس حلاصم٣۴٣٩٧٢١٨١۴٠٣٠

يناخدارم اسهم
--رونمايپ١٣٩٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١۴٨١٢٨ يرامعم حرط٣۵٣٩٧٢١٨١۴٠٣١
--رون مايپ١٣٩٣يھوكتيل زاناسناهج يرامعم اب ييانشآ يشيامزآ٩٠٣٨يتست٢٠١۶ناهج يرامعم اب ييانشآ٣۶٣٩٧٢١٨١۴٠٣٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶يخيرات ياھانب زا تشادرب٣٧٣٩٧٢١٨١۴٠٣٣
 نايوجشناد يارب يدالوف ياھنامتخاسباتك۶۴٨٨يتست٢٠١۶يزلف ياھ هزاس و حلاصم تمواقم٣٨٣٩٧٢١٨١۴٠٣۴

نارمع يسدنهم و يرامعم
 يرامعمهتسجرب راثآ يفرعم مامضنا نينچمھ و باتكناياپ ات۵ لصف۶۵۵نارهت هاگشناد١٣٩٠يچبالگ دومحم

.دوش فذح ،ناهج
نايوجشناد يارب يدربراك حلاصم تمواقمباتك۶۵۴٩يتستيزلف ياھ هزاس و حلاصم تمواقم٣٩٧٢١٨١۴٠٣۴

نارمعيسدنهم و يرامعم
 ناياپ ات١۴ و١٠ ،٩ ،٨ ،)لصف ناياپ ات مود تمسق(۵ ياھ لصف١١١١نارهتهاگشناد١٣٩١يچبالگ دومحم

فذح ،ناهج يرامعم هتسجرب راثآ يفرعم مامضنا نينچمھ و باتك
.دوش

--رون مايپ١٣٩٣اين برقم نمهب-يزارهچ اباب يلعيرادرب هشقنيعطق۵٠٨۴يحيرشت و يتست١١٨٣٢يرادرب هشقن٣٩٣٩٧٢١٨١۴٠٣۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١۴٨١٢٨ يرامعم حرط۴٠٣٩٧٢١٨١۴٠٣۶
.دوش هعلاطم باتك رخآات٣۵١ هحفص زا٢٩١رون مايپ١٣٩٠راكهرقن ديمحلادبعيرامعم يرظن ينابم يشيامزآ۵٣٨٣يتست٣١٢۴٣٢يمالسا يرامعم اب ييانشآ۴١٣٩٧٢١٨١۴٠٣٧

 :نيودتاينريپميركدمحميناريايرامعميسانشكبسباتك٧٧۴۶يتستيمالسا يرامعم اب ييانشآ٣٩٧٢١٨١۴٠٣٧
 نيسحمالغ
نايرامعم

--شناد شورس١٣٩٢

 نيرفآ رهم ،رهمنيشفا ديحو١ نامتخاس يشيامزآ٩٢٢٩يتست١٢٠١۶ نامتخاس۴٢٣٩٧٢١٨١۴٠٣٨
يدنرز يودن برع دمحم ،يدسا

--رون مايپ١٣٩٣

 و ييوھايس يرماعاضرديمح)١( اتسور يشيامزآ٩٠٣٩يتست١١٢٨۶۴ اتسور۴٣٣٩٧٢١٨١۴٠٣٩
يدمحا هيدهم

--رون مايپ١٣٩٣

نايوجشناد يارب ينتب ياھنامتخاس يحارطباتك۶۵٠٣يتست٢٠١۶ينتب ياھ هزاس۴۴٣٩٧٢١٨١۴٠۴٠
نارمعيسدنهم و يرامعم

)٧-٧تمسق(٧ ،۶ ،)١٧-۵ و١۵-۵ ،١١-۵ ياھتمسق(۵ ياھ لصف١١١٢نارهتهاگشناد١٣٩١يچبالگ دومحم
باتك ناياپ ات١۴ و١٢ ،١١ ،١٠ ،)٨-٩تمسق(٩ ،)٧-٨تمسق(٨ ،
.دوش فذح ،ناهج يرامعم هتسجرب راثآ يفرعم مامضنا نينچمھو

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣١۴٨١٢٨ يرامعم حرط۴۵٣٩٧٢١٨١۴٠۴١
 و ييوھايس يرماعاضرديمح)٢( اتسور يشيامزآ٩٠۴٠يتست٢١٢٨۶۴ اتسور۴۶٣٩٧٢١٨١۴٠۴٢

يدمحا هيدهم
--رون مايپ١٣٩٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢هاگراك شرازگ و٢ نامتخاس۴٧٣٩٧٢١٨١۴٠۴٣
 تاررقم١٩ثحبم:يژرنا فرصمرد ييوج هفرصباتك۵۶٩١يتست٢٠١۶يطيحم طيارش ميظنت۴٨٣٩٧٢١٨١۴٠۴۴

نامتخاس يلم
 جيورتو نيودت رتفد١٣٩٠يلم تاررقم جيورت و نيودت رتفد

يلم تاررقم
.دوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

--يياجر ديهش هاگشناد١٣٩٢ليياكم ط.ن ميحريطيحم طيارش ميظنتباتك۵٩٧٧يتستيطيحم طيارش ميظنت٣٩٧٢١٨١۴٠۴۴
 اضرديمح و رهم نيشفا ديحورصاعم يرامعم اب ييانشآ يشيامزآ٩٠٣٧يتست٢٠١۶رصاعم يرامعم اب ييانشآ۴٩٣٩٧٢١٨١۴٠۴۵

 هيدهم و ييوھايس يرماع
يدمحا

--رون مايپ١٣٩٣

 ثحبم : ناريا نامتخاس يلم تاررقمباتك۶١٣٧يتست٢٠١۶)ادص و رون( يكيرتكلا تاسيسات۵٠٣٩٧٢١٨١۴٠۴۶
ادصميظنت و يدنبقياع: مھدجھ

 ّيلمتاررقم جيورت و نيودت رتفد
نامتخاس

.دوشفذح اھ تسويپ۵٠۶ناريا هعسوت١٣٩٠

يعجرم(يرامعم رد يكيرتكلا تاسيسأتباتك۶١۴٨يتست)ادص و رون( يكيرتكلا تاسيسات٣٩٧٢١٨١۴٠۴۶
)يرامعمنايوجشناد يارب يشزومآ

.دوش هعلاطم٢ و١ ياھ لصف۶٩٢رنھناحارط١٣٩٠روپيوفص نيسحدمحم

.دوش هعلاطم٣۵١هحفص ات لوا را۴۵رون مايپ١٣٩٠راكهرقن ديمحلادبعيرامعم يرظن ينابم يشيامزآ۵٣٨٣يتست٣٠٢۴يرامعم يرظن ينابم۵١٣٩٧٢١٨١۴٠۴٧
--تعنص و ملع هاگشناد١٣٨٨يقياقح ...ارصن)لوا دلج( ءاهب زيلانآ و دروآرب ،هرتمباتك٨٢٧٨يتست١١٨٣٢دروآرب و هرتم۵٢٣٩٧٢١٨١۴٠۴٨
 ثحبم: ناريا نامتخاس يلم تاررقمباتك۶١٣٨يتست٢٠١۶يكيناكم تاسيسات۵٣٣٩٧٢١٨١۴٠۴٩

 و اوھضيوعت ،ييامرگ تاسيسأت: مھدراهچ
عوبطم هيوهت

 ّيلم تاررقم جيورتو نيودت رتفد
نامتخاس

.دوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ لصف٧١٧ناريا هعسوت١٣٩٠

 ثحبم : ناريا نامتخاس يلم تاررقمباتك۶١٣٩يتستيكيناكم تاسيسات٣٩٧٢١٨١۴٠۴٩
يتشادهبتاسيسات : مھدزناش

 ّيلم تاررقمجيورت و نيودت رتفد
نامتخاس

.دوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ لصف٧١٧ناريا هعسوت١٣٩٠

.دوشفذح اھ تسويپ۵٠۶ادزي١٣٩٠تسودناطلس اضر دمحميرامعم نايوجشناد يارب يكيناكم تاسيسأتباتك۶١۶۶يتستيكيناكم تاسيسات٣٩٧٢١٨١۴٠۴٩
 ايض ديس- يچبالگ دومحمهژورپ تيريدم ينابمباتك۶۵٣٠يتست١١٨٣٢هاگراك تاليكشت و تيريدم۵۴٣٩٧٢١٨١۴٠۵٠

ينيسح
.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٢۴۵٣نارهت هاگشناد١٣٩٠

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴١۴٨١٢٨ يرامعم حرط۵۵٣٩٧٢١٨١۴٠۵١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٨۶۴ينف يحارط۵۶٣٩٧٢١٨١۴٠۵٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۵١۴٨١٢٨ يرامعم حرط۵٧٣٩٧٢١٨١۴٠۵٣
--رون مايپ١٣٩۴نايچخرچ ميرميرهش ياضف ليلحت و تخانش يشيامزآ٩٩٩۵يتست٢١١۶٣٢يرهش ياھاضف ليلحت۵٨٣٩٧٢١٨١۴٠۵۴
--رون مايپ١٣٩٠هداز دهتجم نيسحمالغيرهش يزير همانرب ياهشور و لوصا يشيامزآ۴٩٧٨يتست١١٨٣٢يدبلاك يزير همانرب ينابم اب ييانشآ۵٩٣٩٧٢١٨١۴٠۵۵
 نسحدمحم ،يدارمدمحم رغصاتّمرم سرد هدزاودباتك۵٨٩٣يتست٢١١۶٣٢هينبا تمرم اب ييانشآ۶٠٣٩٧٢١٨١۴٠۵۶

لعبحم
 و يتاعلاطم زكرم١٣٩٠

اسرهش يتاقيقحت
--

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶١٩٢يياهن حرط۶١٣٩٧٢١٨١۴٠۵٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢يرامعم رد رتويپماك دربراك۶٢٣٩٧٢١٨١۴٠۵٨
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