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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٨١١١١١٢٩٧
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٣٩٨١١١١١۴٣۴
 شزومآ( تايضاير يريگداي و شزومآباتك۶٩۵۵يحيرشت و يتست يمازلا٣٠٢۴يضاير شزومآ لوصا٣٣٩٨١١١١١۴٣٧

)١ يضاير
--ريذپشناد١٣٨٩٢٠١٠هداز نژيب نسح دمحم

--ادرف ناهج١٣٨٨٢٠٠٩ييادهلا ملع نسح ديسيضاير شزومآ لوصاباتك٧۶٣۴يحيرشت و يتست يمازلايضاير شزومآ لوصا٣٩٨١١١١١۴٣٧
 رد هلئسم لح يرظن ياھداينب۴٣٩٨١١١١١۴۴٠

)١( تايضاير
--ناهيك١٣٨٨٢٠٠٩مارآايلوپ جروجمينك لح هلئسم هنوگچباتك۵٨۵٠يتست يمازلا٣٠٢۴

 رد هلئسم لح يرظن ياھداينب٣٩٨١١١١١۴۴٠
)١( تايضاير

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ياھ لصف١۵٣۵يمطاف١٣٨٢٢٠٠٣يرايرهش زيورپايلوپ جروجيضاير تيقالخباتك٧٧١۴يتست يمازلا

 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢يديحوزوياتايضاير خيرات اب ييانشآباتك۶٠٩٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴تايضاير خيرات۵٣٩٨١١١١١۴۵۴
يھاگشناد

--

 دمحم -يميھاربا يدهم دمحمهسدنھ ينابم يشيامزآ٨٢٠٣يحيرشت و يتستيناربج۴٠٣٢يسدنھ ينابم۶٣٩٨١١١١١۴۵۵
يناقمم يرادولج

-٣۴٠ تاحفص( ٧ و ۶ ،)٢٠٣-٩۴ تاحفص( ۴ ياھ لصف٣٢٣۴رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣
دوش فذح )٣۴٩

 تاقيقحت ياهشور ينابم٧٣٩٨١١١١١۵٣٣
يشزومآ

 دلج(يسانشناور رد قيقحت ياهشورباتك١٠۶۶١يحيرشت يمازلا٣٠٢۴
)لوا

--نارود١٣٩٣٢٠١۴)درگنابايب(روپ يدعس ليعامسا

دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٢ ،١ ياھ شخب٢٨۴٣نارود١٣٩١٢٠١٢فيس ربكا يلعناهنگرھ ،نوسلايريگداي ياھ هيرظن رب يا همدقمباتك٨١١٣يحيرشتيرايتخا يمازلا٣٠٢۴يضاير شزومآ يسانش ناور٨٣٩٨١١١١١۵۴۴
 دلج(يسانشناور رد قيقحت ياهشورباتك١٠۶۶۵يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يفيك قيقحت ياھ شور٩٣٩٨١١١١١۵۴۵

)مود
--نارود١٣٩٣٢٠١۴)درگنابايب(روپ يدعس ليعامسا

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يضاير سيردت نيون ياھ شور١٠٣٩٨١١١١١۵۴۶
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يضاير شزومآو يژولونكت١١٣٩٨١١١١١۵۴٧
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢شوروک١٣٧۴١٩٩۵هداز ملاع ربکا يلعستوشپيل روميسهتسسگ تايضايرباتك١٠۶۶٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يضاير يزاس لدم١٢٣٩٨١١١١١۵۴٨

 -زورفهب نيسحمالغرليت .ج.ب-سپيليف .م.جيددع زيلانا ياھدربراک و هيرظنباتك١٠۶۶٣يحيرشتيرايتخايضاير يزاس لدم٣٩٨١١١١١۵۴٨
اين ريم امکريم

 رشن١٣۶۴١٩٨۵
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٢۴۵٣

 هاگشناد رشن١٣٩٠٢٠١١يناهج يقتدمحميضاير يزاس لدم رب يا همدقمباتك١٠۶۶۴يحيرشتيرايتخايضاير يزاس لدم٣٩٨١١١١١۵۴٨
 يتعنص
ناهفصا

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

 هعلاطم ۴ و ٣ ،) ٢/١۴هيضق تابثا ءزج هب(٢ ،١ياھ لصف٢٨١٨ناركتبم١٣٩۴٢٠٠٩هداز ملاع ربكا يلعنيدور رتلاوطلتخم و يقيقح زيلانآباتك١٠۶۶٧يحيرشتيرايتخا يمازلا١٣٠٢۴ يقيقح زيلانآ١٣٣٩٨١١١١١۵۶۴
.دوش

 ينارآراکرس اضردمحمتربيھ .ج -رلگيتسا .جيشزومآ فاکشباتك١٠۶۶۶يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يضاير يريگداي ياھ هيرظن١۴٣٩٨١١١١١۵۶۵
مدقم

--هسردم١٣٩٣٢٠١۴

--زکرم رشن١٣۶٨١٩٨٩يکلم ديھاننوسليو-ب -نوسواھ .ج١٩٩٠ هھد رد هسردم تايضايرباتك١٠٨٢٣يحيرشتيرايتخايضاير يريگداي ياھ هيرظن٣٩٨١١١١١۵۶۵
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس١۵٣٩٨١١١١١۵۶٧
 يضاير شزومآ رد يثحابم١۶٣٩٨١١١١١۵٧٢

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

 رد يضاير شزومآ يخيرات ريس١٧٣٩٨١١١١١۵٧٣
)روحم شزومآ( ناهج

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتستيناربج٣٠١٨شرورپو شزومآ هفسلفو لوصا١٨٣٩٨١١٢١١٢۶٩
 ياھ هرود رد يضاير شزومآ١٩٣٩٨١١٢١١۴۶٧

هطسوتم و ييادتبا
 سيردت شور و ميھافم اب ييانشآيعطق۵٠۵۶يتستيناربج٢٠١۶

تايضاير
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١هاوختزع ميرك

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٨١١٢٢٠۶۵٨
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