
خٌسسال تولذنام خانوادگینامشماره پرونذه

ٗطز  64ًطي٘ياٙ                  كطظاز               108899

ٗطز  67ٛٞضي اهٌٜس               ًاظٖ                215050

ٗطز  69كيعي                     ٗيثٖ                149988

ٗطز  69اؾ٘ؼيْ ٛػاز              ١ػيط                183953

ٗطز  71ػٔي پٞض                  اتطا١يٖ             229384

ٗطز  67ز١واٙ                    ٗح٘سضظا             175805

ٗطز  68قا١ي ظازٟ                ػٔي                 130058

ٗطز  65ػاليي                    ضظا                 284317

ٗطز  68صآحي                    ؾؼيس                229471

ٗطز  69زاٝزٝٛسي                 ٗطتعي               110531

ٗطز  67صازهي                    ٗدتثي               284738

ٗطز  67خاتطٝضظ٠ٛ                ٗح٘س                163497

ٗطز  67ٗحؿٜي ظازٟ               ظا١س                206528

ٗطز  63ٗطازٛػاز                 ػٔيطظا              208606

ٗطز  70ؾٜوطي                    ٗطتعي               261393

ٗطز  67يازُاضي                  ؾؼيس                138172

  مرد64                     صفري             غالمرضا287652

  مرد70              اشلقي صالحي                امير256086

  مرد64                زاده مغني            محمدجواد162819

ٗطز  65ؾ٢طاتي                   ؾداز                165985

ٗطز  69شٝآلواضي                ٗح٘سضظا             214664

ٗطز  66ق٢اتي كطز                اح٘س                215133

ٗطز  64ًا٠ٗ                     ؾيس٢ٗسي             288878

ٗطز  65ضتاٛي كطز                ٢ٗسي                281287

ٗطز  66پطٝيٚ ضقٞاٛٔٞيي          ٗحؿٚ                219991



ٗطز  65ًطي٘ي                    ضاٗيٚ               216333

ٗطز  65ػثاؾي                    ٗحؿٚ                236501

ٗطز  ١67٘ت                      ح٘يسضظا             126899

ٗطز  69ٗؼ٘اضي                   ؾاؾاٙ               102481

ٗطز  70شٝآلواضي                ١ازي                288675

ٗطز  72ضظايي                    ػثسآثاؾط           122848

ٗطز  70اكطاقت٠                  ضظا                 235618

ٗطز  71ايعزي ً٘ٞيي              ٗدتثي               106304

ٗطز  70شتيحي ظازٟ               ١ازي                254537

ٗطز  66ت٢طإ ٛػاز               ًاٗطاٙ              211645

ٗطز  68ضكيؼي                    ؾيسؾداز             282084

ٗطز  68حيسضي                    ٗيثٖ                191760

ٗطز  70زؾتطؼ                    ػثاؼ                193894

ٗطز  65ًطٗي پٞضاتسٟ ُاٟ         ٗح٘س                287425

ٗطز  69هٞخن ٛػاز                ػثسآ٘ديس           253082

ٗطز  68تاظضُاٛي                 ٗديس                236930

ٗطز  69ضظايي ٛٞز١ي              ٗح٘س                229526

ٗطز  68ظضػي ضٝظت٢اٛي            ضظا                 268558

ٗطز  72تيطاٛٞٛس                 ضظا                 199576

ٗطز  69اٗيٜي ًيٌٞج              حؿيٚ                175838

ٗطز  62ؿالٗي                    اتٞشض               270559

ٗطز  68زيٜي                     حاٗس                107617

ٗطز  72ذسضي ٛػاز                ٜٗصٞض               133200

ٗطز  67ٗٞؾايي ٛؿة               ٢ٗطاٙ               271376

ٗطز  70ًالٛتطي                  حؿيٚ                209624

ظٙ   67اقطكي ضاز                ؾ٘ا٠ٛ               151647



ٗطز  67ز١واٛي                   يؼوٞب               203435

ٗطز  66ذٔئي                    حؿٚ                 213833

ٗطز  68صازهي                    صازم                199408

ٗطز  65ت٢ٜ٘ي هايسي              كعْ اهلل            247900

ٗطز  66صلطي                     ٗح٘ستاهط            221247

ٗطز  69ه٘ٞقي ضاٜٗسي             ٗصطلي               148716

ٗطز  70اح٘سي                    ضظا                 163300

ٗطز  67ٗح٘سي                    ٗيثٖ                276652

ٗطز  69ؾتاضي اشض                اصـط                201799

ٗطز  64ٗطازي                    حاٗس                203313

ٗطز  70طآة ظازٟ                ؾؼيس                273484

ٗطز  63پٞضاؾ٘ؼئي ٛدق اتازي     حؿيٚ                277714

ٗطز  64ػ٘ٞضظايي                 ؾداز                128121

ٗطز  64ضقيس                     ضظا                 163570

ٗطز  69ق٘ؿي ُٞقٌي               ػٔي                 258328

ٗطز  65خؼلطپٞض                  ٗح٘سحؿيٚ            183741

ٗطز  67ظاٜٗي ضاز                ػعيع                163704

ٗطز  67اب زٟ                    ٗح٘سخٞاز            274287

ظٙ   62اتطا١ي٘ي                 ؾ٘ي٠                152982

ٗطز  62هاؾ٘ي                    ٗديس                293660

ٗطز  69صلاضي                    اتطا١يٖ             100231

ٗطز  65قاكؼي                    ازضيؽ               201688

ظٙ   60اح٘سي يِا٠ٛ              طيث٠                131572

ٗطز  64اذٞٛسي قيطٍ              ػٔي ضظا             143443

ٗطز  65هسيٖ ذاٛي                ٗح٘س                233376

ٗطز  69ٛاصطي                    تاتي                105059



ٗطز  72كطٝتٚ ٛاييٜي             ٗح٘سضظا             116602

ٗطز68اظتي ظايي                ح٘يس                151926

ٗطز  66اؾتثطهي                  ٗصطلي               218899

ٗطز  69ٛػازحؿٚ                  ٗح٘س٢ٗسي            273364

ظٙ   70اؾٌٜسضي ثاٛي تطتواٙ      ؾاضا                198571

ٗطز  69اصق ٢ٗط                  ٗدتثي               165249

ظٙ   69اػطاتي                   كايعٟ               292750

ٗطز  69ٗح٘سي ٛػاز               ٢ٗسي                189994

ٗطز  73هاؾ٘ياٙ                  ت٢ٜإ               183438

ٗطز  68ٛػازٗاليطي               ٗؿؼٞز               129663

ظٙ   70اٗطايي                   كاط٠٘               125878

ٗطز  69ت٢٘ٚ                     حؿٚ                 180000

ٗطز  64ً٘اّ ظايي                يٞؾق                139805

ٗطز  68اٗيطي ٛيا                ٗح٘س٢ٗسي            179491

ٗطز  64اٗيٜي                    اح٘س                211102

ٗطز  66اتي ظازٟ تطاتي كطز       ٗحؿٚ                208636

ظٙ   69اٝيؿي ٢ًرا               ػاطل٠               167660

ٗطز  67ذساتٜسٟ ٓٞ               ػٔي ضظا             262028

ٗطز  69اشضذيف                   صاتط                121239

ٗطز  68ضخايي                    ٗؼيٚ                256944

ٗطز  69تاهطياٙ                  ػثسا٠ٓ              141060

ٗطز  66خٔئياٙ                  اح٘س                265716

ٗطز  67ٗطازي                    ؾداز                222996

ٗطز  68ت٢٘ٞضؾي                  ٗدتثي               199157

ٗطز  70يٞؾلي ٛصطاتازؾلٔي        ٗحؿٚ                225910

ٗطز  69ػاٗطي                    ياؾط                274898



ٗطز  70تاتاتي ذ٠٘               صازم                128476

ٗطز  69تاج پٞضًكٌٞيي            ٗيؼاز               116901

ٗطز  66اذٞٛسي اتطا١يٖ اتاز      ٗح٘س٢ٗسي            145661

ٗطز  71ضظايي تركٜ٘سي            ؾداز                146510

ٗطز  66كطاحتي                   ضظا                 118712

ٗطز  69صسيوي قيطاظ              ذؿطٝ                161402

ٗطز  69تاتاظازٟ ؾيالتي          ًاظٖ                153903

ٗطز  66ٗح٘سياٙ                  اٗيس                224153

ٗطز  71قيطي ضؾتٖ هكالهي         ؾياٗي               215643

ٗطز  65صلسضياٙ                  ػٔي                 221396

ٗطز  67اضتاب خؼلطي              ٗح٘سضظا             211175

ٗطز  ١65اق٘ي تٜي                ح٘يس                182187

ٗطز  68اًثطي                    خؼلط                105978

ظٙ   65ت٢طاٗي                   ًٔثٕٞ               232125

  مرد67                    كريمي               مرتضي242397

ٗطز  66ؿالٗي                    احؿاٙ               253974

ٗطز  68اٗاٗي                    اٗيس                292036

ٗطز  65حؿيٜي                    ؾيسضؾّٞ             230730

ٗطز  66ػثسا٢ٔٓي                 كطزيٚ               222407

ٗطز  66پيطي                     ٗحؿٚ                159671

ٗطز  70پيطي                     ٗؿؼٞز               152114

ٗطز  67ضظايي                    اي٘اٙ               273219

ٗطز  67تاتايي ٓيق قاُطز         ١ازي                216319

ٗطز  68حيسضي كط                 اي٘اٙ               256458

ٗطز  65اًثطياٙ ز١ٌي             حاٗس                210274

ٗطز  65خسيساالؾالٗي هٔؼ٠ ٛٞ     ١ازي                109716



ٗطز  67ؿ٠ٔ تاٛي                 ػٔي                 188242

ٗطز  67اظازٛػاز                 اح٘س                260331

ٗطز  69اؾسي هٞضتالض             ح٘يس                106104

ظٙ   67خ٢اٙ تيـي                ؾ٘ا٠ٛ               205754

ٗطز  68اح٘سظازٟ تطهعٙ           زاٝز                180293

ٗطز  66قيطيٜي                   ت٢طإ               241461

ٗطز  65ذاًپٞض                   ضا١ة                251278

ٗطز  65ًياٛي                    صازم                115439

ٗطز  67ق٘ؽ تاؿثازضاٛي           ٗحؿٚ                198666

ٗطز  65ايطاٛپٞضٗثاض٠ً           ؾداز                188869

ٗطز62حاٗطظازٟ                 ٗٞالترف             225804

ظٙ   65حسازي                    ٢ٗسي٠               136069

ٗطز  70تحطاٛي                   صاتط                289363

  مرد65                     زارع                حسين288539

ظٙ   67حؿيٚ ظازٟ                ظ١طا                249160

  مرد64                      نفر                حامد204983

ٗطز  70ٛوسي                     ٗح٘سحؿيٚ            215180

ٗطز  60اضظٗاٛي                  ٗيثٖ                269876

ٗطز  62خؼلطي                    خٞاز                187638

ٗطز69ح٘يسي ٛػاز               ٗيثٖ                224760

ٗطز  67قٞياٙ                    خٞاز                262307

ٗطز  65حيسضي                    ؾيساحؿاٙ            275754

ٗطز65حيسضي ٌٗطض               ٗصطلي               235758

ٗطز  61حيسضي ٌٗطض               ٢ٗسي                127003

ٗطز  65يعزاٛي                   ٗح٘سضظا             275600

ٗطز  68اٗيطاٛصاضي               ٗح٘س                220873



ٗطز  69اتطا١ي٘ي                 ايت                 128352

ٗطز  68ٗطازي                    اظاز                109049

ٗطز  70اككاضي پٞض               ؾيسػثاؼ             264300

ٗطز  65تًٞٔي ٛيا                يؼوٞب               205943

ٗطز  64ٛسيٖ ٛػاز                ػثسآـلٞض           242781

ٗطز  70ًؿٔر٠                    ً٘اّ                277223

ظٙ   72ذٔئي                    ٢ٗسي٠               148762

ٗطز  64ذ٘ط                      ٗؿؼٞز               171059

ٗطز  68تيطاٛٞٛسي                ػثسآطظا            281263

ظٙ   65ذٞاخ٠ ٛظاٗي              ذسيد٠               271695

ٗطز  67ٓطلي ا١ِٜطًاليي          ؾداز                225055

ٗطز  ٢ٗ66سٝي                    اتٞآلعْ            290064

ٗطز  69ق٘كيطي                   ػثاؼ                197288

ٗطز  67تاظياض                   ضاٗيٚ               230965

ٗطز  65ت٢اضي                    ٗح٘سضظا             187417

ٗطز  65ًطي٘ي                    ٗحؿٚ                211117

ٗطز68زاٝطٔة هطٝترٞاض          ٗطتعي               229394

ٗطز  67ًكاٝضظ                   ؾٔ٘اٙ               242550

ٗطز  ٢ً68سٝيي                   ٗح٘س                208711

ٗطز  67ٗيطظايي كيطٝظاتازي       ٗصطلي               163110

ٗطز  64ضػسي قيكٞاٙ              ١ازي                195756

ٗطز  65ٗح٘ٞزي                   حؿيٚ                253597

ٗطز  68ًاظٖ ظازٟ                ػٔي                 279200

ٗطز  65ػثاؾي                    ٗظا١ط               271279

ٗطز  63زياٛتي                   ٢ٗسي                241340

ٗطز63شاًطي                    ؾؼيس                286556



ٗطز  66ػثاؾياٙ                  ٢ٗسي                231604

ظٙ   69ضخة ظازٟ                 ظ١طا                232288

ٗطز  68حؿيٚ ظازٟ                كط١از               139387

ٗطز  69خازض                     حثية                180971

ٗطز  66ضقيسي                    اٗيط                103250

ٗطز  67ضظايي ٛػاز               خٞاز                207217

ٗطز  65ضيحاٛي كطز               ػٔي اصـط            122067

ٗطز  65خ٢اٛتيـي                 خؼلط                230507

ٗطز  ١68اق٘ي                    ؾداز                172849

ٗطز  65ثاتت ظٗيٚ                ٗح٘س١ازي            227229

ٗطز  69قؼثاٛي                   ت٢طٝظ               162789

ٗطز  67حطٗتي ظاز                ٌٗطٕ                165034

ٗطز  67ضح٘تي                    ق٢طياض              167141

ٗطز  68ػثسي                     ًاٗياض              284892

ٗطز  67تاتاظازٟ ٢ٓي             ػٔي                 287318

ٗطز  69ظاضع ٝضٗعاتازي           اضٗاٙ               164403

ٗطز  68ضظايياٙ                  ػٔيطظا              240025

ٗطز  67ٌٗاضٗي                   ضظا                 118591

ٗطز  71ظيٜآي                   ضحيٖ                174953

ظٙ   67زاٝضي ٛدق اتازي          ؾؼيسٟ               257343

ظٙ   73هاؾ٘ي                    ٗطيٖ                229753

ٗطز  69ضح٘تي                    حؿيٚ                210382

ٗطز  64طا١طظازٟ                 صازم                221627

ٗطز  70ُع٠ٗ                     ٢ٗسي                168823

ظٙ   69ظاضػي ٜٗٞخاٙ             ؾ٘ا٠ٛ               160667

ٗطز  69اٗطايي                   ٝحيس                142576



ظٙ   68ظِٛي اتازي               ضٝيا                123286

ٗطز  73ٗحاٗسي                   كطقيس               260585

ظٙ   72اًثطٛػازضظايي            ؾاٛاظ               152898

ظٙ   71ػيٜي                     كطظا٠ٛ              272004

ٗطز  66ؾثعتاٛي                  ػٔي                 129740

ظٙ   64تصضاككاٙ                 ظيٜة                219275

ٗطز  66حؿيٚ ظازٟ ٝٓسياٛي        ػٔي                 175727

ٗطز  67هطٛي ظازٟ تطزٟ ظضزي      ٗح٘س                227291

ٗطز  68هاضزاقي                  ػثسا٠ٓ              121471

ٗطز  69كط١ازي ؾس١ي              ٝٓي اهلل            285784

ٗطز  67ؾرِٜٞ                    ٗصطلي               219921

ٗطز68ؾطزاضق٢طًي               آٜاظ               155557

ظٙ   62ؾطُعي                    اكؿا٠ٛ              222603

ٗطز  66ؾطُعي اّٝ                حاٗس                200554

ظٙ   64ؾطُْ ظازٟ                ق٢طتاٛٞ             127919

ٗطز  66ؾؼيس                     اًثطي               135831

ٗطز  65ذساترف خٞيٜاٛي           ػثسا٠ٓ              180349

ٗطز  65حؿٚ پٞض٢ٛديطي            ٗدتثي               127008

ٗطز  66كتحي ظازٟ                اٗيط                234621

ٗطز  69ؾثعپٞض                   ١اقٖ                160313

ٗطز  68قاضع ٗالقا١ي             ٗدتثي               209988

ٗطز  67هاٛؼي ططاهي              ػٔي اًثط            255779

ظٙ   67قاٟ ذٞاٟ                 صلي٠                156533

ٗطز  68ق٠ ترف                   خالّ                196323

ٗطز  70ٗوسٕ كطيس                ٗتيٚ                143044

ظٙ   71ق٢طًي                    ػاطل٠               154287



ٗطز  71ق٢طياضي                  ؾؼيس                226368

ٗطز  63طا١طي                    ٗيثٖ                137773

ٗطز  65حؿيٚ پٞضتٞييٜي           ٗؿٖٔ                261221

ٗطز  67ٗطازي                    صاتط                240741

ٗطز  69ػطب پٞضزا١ٞيي            ٗح٘سضؾّٞ            245288

ٗطز  67حثيثي ٗتيٚ               حاٗس                162519

ٗطز  68ظٗاٛي                    ػٔي اصـط            164799

ٗطز  69كٌطي ثاتت چٞتطي          اٗيٚ                119956

ٗطز  66ت٢اضٝٛساح٘سي             پيإ                223113

ٗطز  65قيطظايي                  احؿاٛؼٔي            147981

ٗطز  60پٞضياٜٗف                 حؿيٚ                244097

ٗطز  66صآح پٞزي٠ٜ              ١ازي                186244

ٗطز  67ز١واٛي ظازٟ تـسازاتاز    ٗح٘س                240139

ٗطز  66صلاخٞيي                  ٗؿؼٞز               176204

ٗطز  65ٗظٔٞٗياٙ                 ؾيسٗطتعي            149235

ٗطز  66حؿيٜي ؾطذٌاليي           ؾيسٗحؿٚ             277675

ٗطز  65طحاٙ ظازٟ                ٛٞيس                208125

ظٙ   64ػاضكي قاز                كاط٠٘               151685

ٗطز  64ػاضكي ٛؿة                يٞٛؽ                146212

ظٙ   68ضؾت٘ي                    ٓيسا                169487

ظٙ   62ق٢ثاظٛيا                 ٓيال                154622

ٗطز  66ػعيعي                    اتٞآلعْ            171340

ظٙ   69پٞضياٙ                   صثطي٠               201013

ظٙ   69ػٔي اح٘س                 ؾ٘ا٠ٛ               224059

ظٙ   69زازاـ ظازٟ               ظيٜة                145136

ٗطز  65ؿلاضي ٛيا                ٗح٘س                128292



ظٙ   70تاهطي ٝضظ٠ٛ              ظ١طا                178238

ٗطز  65ؿالٗي                    حدت اهلل            212121

ظٙ   73تاهطي ٝضظ٠ٛ              ظ١طٟ                274045

ٗطز  62كتاحي ٌٗٔي               ٢ٗسي                110889

ظٙ   65ؾؼازت ؾؼازت اتازي        ٓيال                215143

ٗطز  66كسٝي                     كٞالز               194406

ٗطز  70كياض ظازٟ                اٗيط                227460

ظٙ   74ًٜاضيٞٛس                 ٗطظي٠               210532

ظٙ   70ٗؼت٘س                    حٌي٠٘               105620

ظٙ   72ٗٞزي                     ٢ٗسي٠               261900

ظٙ   69تاٝي                     كاط٠٘               104197

ٗطز  69هاؾ٘ي پٞض                اتطا١يٖ             264433

ظٙ   ١58اق٘ي                    ت٢ٜٞـ               101694

ظٙ   67حؿيٚ ظيي                 ؾ٘يطٟ               179507

ٗطز  68هٜثطي                    ٗطتعي               117446

ظٙ   72ؿلطاٙ ٗتدطز              ٛئٞكط              142954

ظٙ   64ًثطيايي                  ٗطيٖ                230947

ظٙ   65ياضٗح٘سي                 صسيو٠               149537

ٗطز  65ًطزت٘يٜي                 حاٗس                138067

ظٙ   61از١٘ي                    ت٢دت                225731

ٗطز  65ًكت٠ ُط                  صازم                159979

ظٙ   67چؼة ػٔٞاٛي ظازٟ          ظ١طا                166462

ظٙ   69ز١واٛي هٜاتـؿتاٛي        كاط٠٘               239061

ظٙ   74ؾاالضي                   طا١طٟ               208664

ظٙ   70خؼلطي                    ظيٜة                185972

ظٙ   68ٗح٘ٞزي ذٔيالٛي           ٓيال                140856



ظٙ   68ضحيٖ ٛيا                 صاياز               150176

ظٙ   64زٝٛٔٞ                    صلي٠                190541

ظٙ   71ؾطذٞـ                    ؾ٢يال               271854

ظٙ   67ايت ا٢ٔٓي                ؾيسٟ اٛا            292909

ظٙ   70ظاضع                     ظ١طا                225192

ظٙ   64ٗحثي                     قٌٟٞ                147366

ٗطز  61ٗح٘سي                    ػيٚ ا٠ٓ             212611

ظٙ   69اضخٜ٘سٗالهاؾٖ            ٓيال                290568

ٗطز  68حاخي ظازٟ                ٝحيس                235980

ظٙ   67ٗح٘سياٙ                  ؾ٘ي٠                175077

ٗطز  63ًطي٘ي                    ػٔيطظا              181994

ٗطز  59ٗيطٝٙ تٌي                هطتاٛؼٔي            293139

ٗطز65ٗطازظ١ي پٞض              ػٔي                 108280

ٗطز  69ٗطازهٔي                  اؾ٘اػيْ             227002

ظٙ   62ٗطازي ًٞچي               ػاطل٠               246200

ٗطز  65ً٘اّ اٝضخؼٔي ٓٞ          ٗحطٕ                102226

ٗطز  66ُٜد٠                     ضاٗيٚ               183725

ظٙ   66تاخي                     قازي                212827

ٗطز  64ٗؿٔ٘ي ٛػازاضاٛي          ؾؼيس                136579

ٗطز  66چيٞايي                   اٗيط                222846

ٗطز  67اٛصاضيپٞض                ٗؿؼٞز               261629

ظٙ   67قاٟ چطاؿي                صاتطٟ               205986

ٗطز  64ٛٞضي                     ػٔيطظا              288443

ظٙ   ١67اق٘ي چِ٘طزاٛي           ا٢ٓإ               104291

ٗطز  64اهاتاتايي                ٗصطلي               252220

ظٙ   67ٗالقا١ي ظاضع             صلي٠                212614



ظٙ   69خ٢اٙ كط                  ؾ٘ي٠                134382

ٗطز  67ٜٗصٞضي                   ٗح٘ٞز               141211

ٗطز  68ٜٗظطي تًٞٔي              ٗحؿٚ                265335

ظٙ   68ٗٞؾٞي                    ح٘يسٟ               149529

ظٙ   65ٗٞٗٚ ٢ًرا                ح٘يسٟ               248327

ٗطز  64ٜٗٞٗي                    خٞاز                127275

ٗطز  70ٗيط                      اٗيط                252027

ٗطز  71ٗٞؾٞي ضاز                ؾيسؾؼيس             165611

ظٙ   70ػثساٛي                   ػاطل٠               152384

ٗطز  71ٗيطت٢اآسيٚ              اح٘س                196794

ظٙ   71ترتياضي اضُؿي            ظ١طا                151972

ٗطز59ٗيطقٌاض                  حثية ا٠ٓ            266387

  مرد66                  باستاني                محسن186686

  مرد66                    رستمي                حميد269869

  مرد70                    شهامت              عليرضا225985

  مرد68         كناري كارگرراسته              عليرضا210639

ٗطز  64ٛاصطي                    ٗح٘ساٗيٚ            239431

ٗطز  65ًطي٘ي ضاؾت٠ ًٜاضي        تاتي                231000

ظٙ   67تاخيي حاخي اتاز          ػاطل٠               211580

ظٙ   71اؾسي هٔؼ٠ ضقيسي          ح٘يسٟ               256796

ظٙ   65اٗاٛياٙ تيسذتي           ؾ٘ي٠                153339

ٗطز  67خؼلطي                    ضحيٖ                168855

ظٙ   64ٛظطياٙ                   ظ١طا                149042

ٗطز  65ُْ ٗح٘سي خاٗي            تٞضج                219755

ٗطز  65ٌٛاٝٛسي                  كسا                 125298

ٗطز  64ٗوي٘ي                    حؿيٚ                255909

ٗطز  66ٛٞضي                     حؿٚ                 214692



ظٙ   67ٛٞضي ؾازٟ                كاط٠٘               215072

ٗطز  ١71اق٘ي ػطب                ٢ٗسي                137638

ظٙ   ٢ٛ69تاٛي                   كاط٠٘               104826

ٗطز  64ٛيي ضٝ                   ٗح٘س                289551

ظٙ   65خ٢اِٛيطي كط              پِاٟ                232195

ظٙ   ٢ٗ66طاتي                   پطيؿا               219573

ظٙ   ١64اقٖ ظ١ي ُاظاض           كاط٠٘               225246

ٗطز  68ٗح٘سقا١ي                 حاٗس                219603

ٗطز  64ؾتٞزٟ                    ؾيٜا                154009

ٗطز  65ػثاؾي                    ٗيثٖ                270433

ٗطز  68ٛؼ٠٘ پٞض                 ٗح٘س                124361

ٗطز  66ضظايي                    يٞؾق                151322

ظٙ   70ٗؿيثي                    ١اخط                259484

  مرد60                ابوسعيدان                 علي287764

ٗطز  69ؿلاضي ظازٟ               اٗيس                233921

ظٙ   68ٗح٘سي                    ؾٞؾٚ                255871

  مرد64             داراني احمدي             احمدرضا199798

  مرد61                   اخوندي                 علي183245

ٗطز  66حؿٜي                     ؾيسصثاح             125830

  مرد66              بروجني اذري               سلمان256705

ٗطز  67ضظٞي                     ؾيسٗيالز            281531

ظٙ   68صاتطي                    ك٢ي٠٘ آؿازات       230199

ٗطز  68ٗصطلايي                  ١ٞقياض              170945

ٗطز  69ًطي٘ي                    ػثسآدٔيْ           136730

ٗطز  66صازم ظازٟ                ٗديس                234192

  مرد66                 اسماعيلي                مجيد162580

ظٙ   69كتح ا٢ٓي ؾيساتازي        ذسيد٠               227461

ظٙ   64ؿطاٝي كط                 ؾؼيسٟ               211569



ٗطز  68ا٢ٓي پٞض                 ٗح٘س٢ٗسي            156386

  مرد65             شورابي اكبري                حميد220153

ظٙ   67هطتاٛي ً٘آٞٛس           ؾ٘ي٠                190400

ظٙ   66ق٘ؽ                      ٗطيٖ                128525

ٗطز  66ؾطٝض                     ٗطتعي               187094

  مرد63                    ايرجي                ناصر139778

ظٙ   67قايِاٙ                   ظ١طا                172667

ٗطز  66ضٝظت٢اٛي                 ٗح٘س                266839

ٗطز  66ضكؼت پٜاٟ                اصـط                134259

  مرد63                   بابايي                كريم114284

  مرد63                   باجالن                مهدي227902

ٗطز  68ٗظلطتطى اتاز             حؿيٚ                156557

ظٙ   71ؾدازي ٗوسٕ               ت٢اضٟ آؿازات       133203

  مرد61            كوجل بذرافشان                مهدي264960

  مرد62                    بشيري                مجيد121645

  مرد60                  بناييان          الدين شهاب268503

ٗطز  69ز١واٛي كيطٝظاتازي        ٗصطلي               183469

ٗطز  68ٗظلط                     ؾداز                226568

ٗطز  69ؾٔي٘اٛي                  هطتاٙ               262841

  مرد59                 مهر بيان                 حجت212370

  مرد64                  پادروند                حافظ144018

  مرد64                  پايروند                حميد262485

ٗطز  65اتطا١ي٘ي ام هٔؼ٠         ؾداز                231924

ٗطز  66ُٞزضظي ؾلتداٛي           اتٞآلعْ            164093

  مرد64                  پهلواني                موسي254708

ٗطز  67هاؾ٘ي ٗثاضى اتازي        ٗطتعي               124672

  مرد69                    ترابي             رضا علي215996

  مرد63                    ترحمي               مسعود186054

ٗطز  67صازهي                    اتٞآلعْ            203771

ٗطز  67هيؿٞٛسي                  ١يٞا                169334

  مرد63                     تنده                محسن136077



  مرد63                   تيموري                سعيد201410

ٗطز  69ًاكي ٛسيٌي               ٗحؿٚ                265021

  مرد61                جعفرسعيدي                ميثم288953

  مرد61             زاده جعفرقلي                ناصر112148

  مرد61             كوپايي جعفري                سجاد176748

ٗطز  63خاٙ ظٗيٚ                 ػثسآؼظيٖ           127028

ٗطز  64قيطظازؾيثٜي              ٗح٘س                267021

ٗطز  ٢ٗ69طي ٛٞپاقاٛي            ٗح٘سخٞاز            219869

  مرد65                 علي حاجي                 فرخ190782

ٗطز  68قٌطياٙ كطزضٝاؾداٙ        ت٢طإ               291806

ٗطز  63ي٠٘ٔ ػٔي اتازي           ٗطتعي               243382

  مرد61                    حبيبي               رحمان257922

ٗطز  68يٞؾلياٙ خؼلطاتازي        ٗح٘س                197449

ٗطز  69اهٔي٘ي                   ٗحؿٚ                223759

ٗطز  67ؾوطچي                    حاٗس                282441

  مرد67                زاده حسين                حامد103195

ٗطز  64قازٗاٙ                   ػٔي                 163504

  مرد66                    حيدري                مهدي162922

  مرد58          پورطراحان حيدري             سيدجواد250202

  مرد58           خياباني خامنوي               احسان174241

ٗطز  64ٛٞضي يٌٜد٠               اًثط                282779

ٗطز  71حؿٜي ًاضٝاٛؿطايي         ضاٗيٚ               269543

  مرد62                    خزايي            هللا روح179992

  مرد64                خسروابادي                محمد175375

ٗطز  65هثازي                    زاٝز                141760

  مرد65                   خواجوي                كاظم288820

ٗطز  70ػآي ٛػاز                ضاٗيٚ               153877

ٗطز  67اتطا١ي٘ي                 ٗح٘س                241056

  مرد67                    دادجو               سبحان229730

ٗطز  69ٓطلي ح٘عٟ ذاٛٔٞ          تٞحيس               163047

ٗطز  69زاٝضي زٝٓت اتازي         حؿيٚ                174177



ٗطز  68ٗؼصٞٗي                   ػٔي                 144925

ٗطز  67ظاضػي                    اٗيٚ                114204

  مرد59                   دهداري               ابوذر260692

ٗطز  68ٗطازياٙ خٞٛواٛي          ت٢عاز               231857

  مرد69                   ديداري                 حسن162492

ٗطز  68كطزٝؾياٙ ط٢طاٛي          ٗح٘سخٞاز            286289

  مرد61                   رامتين          الدين حسام162860

  مرد64                    رجبلو                امين273413

  مرد63                   رحماني                عباس110336

  مرد59                 رحمانيان                محسن235389

ٗطز  65زالٝض                    ٗطتعي               178208

  مرد65                    رشيدي                 حجت288033

ٗطز  66حيسضي ٝضٛاٗرٞاؾتي        ػثاؼ                227378

  مرد66                  رضانياي                جعفر221874

  مرد64                    رضايي             سيدعباس198100

ٗطز  ١69ازي ٝضٛاٗرٞاؾتي         ؿالٗطظا             159867

ٗطز  67ٛظطي                     ت٢٘ٚ                146892

  مرد69                     تركي              عليرضا154366

  مرد63             سخويدي رفيعي                حامد207927

  مرد69                  پور حسن                وحيد233988

  مرد65                 پور صواب                عباس151474

  مرد94                    غفاري                وحيد129382

  مرد66                     زيدي                محسن176687

  مرد67             العابدين زين               مسعود234296

  مرد61               افخم زينتي             رضا علي194315

  مرد67                   سردابي            محمدهاني291722

ٗطز  68خؼلطي                    ٗح٘س                248531

ٗطز  67ٗطاززٟ                   ت٢عاز               202773

  مرد65                    سميعي                قاسم240859

  مرد67                     سيفي                محمد226686

  مرد60           فروشاني شكراني               ياسين222411

ٗطز  66ٗح٘سي                    ت٢ٜإ               234362

ٗطز  72حؿٜياٙ                   ؾيسيحيي             153892

  مرد67                   شوشتري               مرتضي136135



ٗطز  71اٗيطذٞيي ٛيي             ٗصطلي               250611

ٗطز  67صثٞضي                    ٗطتعي               135591

ٗطز  67ذٞزضٝ                    اؾ٘اػيْ             107741

ٗطز  66قًٞتي                    ٗح٘س                234690

ٗطز  66حياتي ٜٗف                ٛاصط                276311

ٗطز  66قطيق ٛياي زيعتٜي         صاحة                167431

  مرد67     كندمحمديه تازه صفايي                سعيد179048

ٗطز  72ٗح٘سي                    ٢ٗسي                216038

ٗطز  66ٗح٘سي                    ٗيثٖ                167058

ٗطز  67تٔٞذ ضكؿٜداٛي            ضظا                 241318

  مرد61                     صمدي            اميرحسين212342

ٗطز  67ٗح٘سي                    ٗيالز               184095

ٗطز  68ؾٔطاٙ اتازي              ٝحيس                141204

  مرد72                  طاهريان               مسعود283155

ٗطز  67اضخٜ٘س                   اًثط                215609

  مرد60                 حسيني طه         سيدمحمدمهدي197714

ٗطز  68ٗرتٞٗي                   شًطيا               186585

ٗطز  66هطٛديي                   يٞٛؽ                189395

ٗطز  71ؾاؾاٛياٙ                 ؾاٗي                154033

ٗطز  68حوسازي خيطؾطايي          ٢ٗياض               269142

ٗطز  64ػٔي ٛياي زيٞضٝزي         ٗح٘سحؿيٚ            196913

  مرد58                ابادي غني                كاظم260957

  مرد63           اردستاني فاطمي          سيدمحمدحسن269191

  مرد66                  فراهاني                 علي256096

  مرد67                     فرحي              سيدتقي111544

  مرد66                   فرقاني               مجتبي135910

  مرد69                     فضلي                امين174532

  مرد59             دابانلو فكري                 رضا204341

ٗطز  68خؼلطپٜاٟ ُيِاؾطي         ٗح٘س                191318

ٗطز  67ٜٗازي                    ق٢طإ               216088



  مرد65            قراگوزلوحصاري                سجاد269479

ٗطز  70پٞضٝيؿ٠                  ؾؼيس                124407

ٗطز  65ٝٓي پٞضؾٔي٘ي             ؾؼيس                180325

ٗطز  68پايساض                   ٗح٘سػٔي             127327

  مرد64                    كراني                مهدي194908

ٗطز  67ًٝئي                    ؾداز                123049

  مرد64              درمني كريمي                اميد217724

  مرد65                 كياشمشكي                امير204324

  مرد63                   گلزاده               يزدان150082

  مرد63                    گلشني               مقداد247691

  مرد60                     للحج              عليرضا232708

  مرد57             ماهروبختياري                حسين213576

ٗطز  70ػٔي پٞض                  ٗصطلي               215003

ٗطز  69تاتايي تاكوي             اٗيٚ                223065

ٗطز  68تطازضاٙ                  ٗح٘سحؿيٚ            217904

ٗطز  65هطتاٛي                   ت٢عاز               250304

ٗطز  67ٛثاتي                    ًاظٖ                143460

ٗطز  63ؾؼيسي ُطاؿاٛي            ٗؼيٚ                181435

  مرد68       ابادي اشرف مراديان                جالل150328

  مرد62                    مروتي                مهدي225346

  مرد66                    مزيني               مرتضي103610

ٗطز  70ٝيؿي                     ػٔي                 256058

ٗطز  67ي٠٘ٔ                     ػثسآطؾّٞ           260418

ٗطز  63پٞياكط                   ٗح٘س                243059

ٗطز  65خؼلطي ظضٛسيٜي            اٗيٚ                172629

ٗطز  65هٜثطي ٗعيسي              ػويْ                247814

  مرد65                  پور ملك                عباس155062

  مرد68               زاده مناحي                حسين162336

ٗطز  67تٞزاهٔٞ                  صاية                229140

  مرد61                   منصوري                محسن235497

ٗطز  63ُْ قيطاظي                ٗح٘سضظا             287907



  مرد66                    موسوي                امير147030

ٗطز  67ػظي٘ي                    ٢ٗسي                213923

  مرد68                ميراخورلي               پوريا285455

  مرد65                 ميرزاپور            ابوالفضل185559

  مرد94          بهرغاني ميرزايي              عليرضا291855

  مرد68                 ميكاييلي                 علي225557

  مرد68                دوست ميهن                احمد250494

ٗطز  68صثٞضي                    ح٘يسضظا             167636

ٗطز  68اظازترت                  ٗدتثي               255539

ٗطز  65ػاقٞضي قٞٓ٘ي             ياؾط                193277

ٗطز  69ضح٘تي كيط اتاز           ٢ٗسي                112808

  مرد66                    نصيري                محمد280868

ٗطز  69اح٘سياٙ                  ٗح٘س                204159

  مرد64                   لو نقي                ميثم257832

ٗطز  65صازهي                    تاتي                292015

ظٙ   67ؿالٕ ظازٟ ٛيٌدٞ          حاٛي٠               103164

  مرد65                  پور ولي                يوسف201926

ٗطز  65ذٞـ ٜٗظط                 ٗح٘س                154347

ٗطز  65ٗسٛي                     ؾيس١ازي             249800

ٗطز  65اؾسي                     ٗحؿٚ                201974

ٗطز  63ؾيسي ٛظطٓٞ               ؾيسطا١ط             254607

  مرد65                 پناه همت         محمدابراهيم199435

ٗطز  60قيطذاٛي ٗيساٛي           ػٔي                 119392

ظٙ   71ٛٞترت ٗثاضًي             ؾٞؾٜثط              147026

  مرد65             فارسي يدالهي           رضا يامين289054

ٗطز  66ٛظطي                     خ٘اّ                120692

ٗطز  71اح٘سي                    اي٘اٙ               171812

ٗطز  66اح٘سي                    ٗطتعي               177752

ٗطز  68ٗؼصٞٗي                   اصـط                217673

ٗطز  60اذالهي                   حؿٚ                 189332



ٗطز  63اؾحن ظازٟ هٔؼ٠ ٛي        ٗصطلي               129148

ٗطز  65اؾلٜسي                   حاٗس                118874

ٗطز  68اؾلٜسياضي                ؾؼيس                217704

ٗطز  68اؾٌٜسضي ٛصطاتاز          ضاٗيٚ               289682

ظٙ   71اؾالٗي ٗوسٕ تكطٝي٠       ٝخي٠٢               213964

ٗطز  68اؾ٘اػيْ ظازٟ             خٞاز                243651

ٗطز  61ظلطپٜا١ي ظاضػي           ٗوصٞز               259435

ٗطز  67اؾيايي پٞض               ٗطتعي               160935

ٗطز  67اًثطي ظاضع               حؿٚ                 272826

ٗطز  67اًطٗي ٗوسٕ               ػٔيطظا              134319

ٗطز  63ػظ٘ي اهثالؽ              احس                 195405

ٗطز  67تطاتي                    ؾيساٗيط             280877

ٗطز  62اٛتظاضي                  ٗحؿٚ                280334

ٗطز  64ػعيعي اٝضؾي              ٗظلط                150672

ٗطز  62اٛصاضي ُْ تت٠            ٗح٘سضظا             179362

ٗطز  69ايعزي                    ٗطتعي               175876

ٗطز  60اي٘اشٛي                  ػٔي                 131871

ٗطز  65پاي٘طز                   ٛاصط                195810

ٗطز  60تاضاٛي                   ٢ٗسي                125301

ظٙ   65تاؿاٛي                   ٢ٗطي                199961

ظٙ   59تطًاٝٙ ٛػازٛوسٟ          ؾ٘ي٠                214843

ٗطز  71تطاتي                    حؿيٚ                188953

ٗطز  69تطاتي پٞض                ػٔي                 250406

ٗطز  67تعٕ اضا                  ػٔيطظا              219650

ٗطز  59ؾؼيسٛيا                  اًثط                255022

ٗطز  67ت٢طاٗي كط                حؿيٚ                270055



ٗطز  65ظيٜآپٞض                 حاٗس                197112

ٗطز  65پتطإ كط                 ١ازي                217199

ٗطز  69پٞضؾطزاضي                ػ٘از                231136

ٗطز  67زازاـ ظازٟ               ٝحيس                222383

ظٙ   71پٞضٗوسٕ                  ٗطظي٠               225863

ظٙ   64صآح ظازٟ                قٌطي                147364

ٗطز  65خث٠ٔ                     اؾ٘اػيْ             163860

ٗطز  64خالٓي كط                 ٗديس                164063

ٗطز  68خٔيْ ظازٟ تايِي          ؾيساح٘س             266372

ٗطز  66خ٘اّ                     پطٝيع               259599

ٗطز  61خ٘آي ت٢ٜإ              ياؾط                213850

ٗطز  69خِٜدٞ                    ح٘يس                231006

ظٙ   61خٞاٙ ؾِٜاٛي              ا٠ٜٗ                249811

ٗطز  71چٞتساض                   ػٔي                 265835

ٗطز  63هطتاٛي ٗاليي             يٞؾق                136344

ظٙ   58ٝٓي ٝٛس                  ت٢كت٠               115770

ٗطز  59ٗطازپٞضحاخي كيطٝظ        اؾس                 245807

ٗطز  59قيطٗح٘سي                 ٗح٘س                269751

ٗطز  72حؿٚ ظازٟ ؾطاب            اي٘اٙ               276795

ٗطز  68حؿيٚ ظازٟ تٔٞذ           ت٢طٝظ               226884

ٗطز  65حيسضي                    ضؾّٞ                222022

ٗطز  65حيسضي                    هاؾٖ                188973

ظٙ   62اح٘سي قاػطٓط             ٢ٜٗاظ               202192

ظٙ   65حيسضياٙ ق٢طي             كاط٠٘               209282

ٗطز  66ذآوي خثاض               ؾيسٗح٘س             155257

ٗطز  67ذاٛي                     ٗح٘سحؿيٚ            133799



ٗطز  65خ٢اٛي ظِٛيط              حؿٚ                 133811

ٗطز  69ذسازازياٙ                صازم                263894

ٗطز  68ذؿطٝي صآح               ح٘يس                276705

ٗطز  61ذٞضؾٜسي قيطؿاٙ           ٗصطلي               226436

ٗطز  69تاتايي                   ػٔي                 167287

ظٙ   67زقتثاٙ قتطذؿثي           ؾ٘ي٠                200703

ٗطز  66زٓرٞقي                   احس                 157790

ٗطز  63ز١واٛي ٗح٘ساتازي         ٗؿؼٞز               281176

ٗطز  64ضاز                      ؾيسحؿٚ              136826

ٗطز  62ضاٟ چٜ٘سي                ١ازي                262757

ٗطز  69ًثيطي تطٛسم              يٞؾق                125820

ٗطز  66ًياٛي                    ٗيثٖ                239359

ٗطز  66ص٘سي ٗدسض                ػٔي                 167699

ٗطز  68ضخة ظازٟ                 ٗديس                213845

ٗطز  61حثيثي                    يؼوٞب               194141

ٗطز  61ضحي٘ي ٛػاز               ٗح٘س                202927

ٗطز  66ػسٓي ح٘عٟ ذاٛٔٞ          ٝحيس                144350

ظٙ   ١65اقٖ ٝٛس                 ٗيٜا                257893

ظٙ   68قايي اضاٛي               ؾ٢يال               185503

ٗطز  65ضػٜايي هطٟ قا١ٞضزي       ٗدتثي               147405

ٗطز  65ٗح٘ٞزظازٟ                حاٗس                201678

ٗطز  65ضييؽ آؿازاتي            ؾيسخٞاز             178304

ٗطز  65ظاضع                     ٗصطلي               242697

ظٙ   69ظضزاذاٛي                 كاط٠٘               225619

ٗطز  62ظػلطاٛٔٞ                 ياؾيٚ               145744

ٗطز  64ظٜٗسي                    ًاظٖ                253647



ٗطز  65اٗيطي ضاٗك٠              ضظا                 207801

ٗطز  68ؾاالضي                   ػٔيطظا              224319

ٗطز  63حؿيٜي هٞضتاٛي            ؾيسحؿٚ              231232

ٗطز  66ؾؼازتي ٗوسٕ              ضؾّٞ                194983

ظٙ   64ؾيساتازي                 ظ١طا                209102

ٗطز  63قاز                      ٢ٗسي                187217

ٗطز  64قآثاكعازٟ               ػٔيطظا              281750

ظٙ   67ذآوي ز١ٜٞي              كطظا٠ٛ              286849

ٗطز  66قيري ٛصطاتازي            ٗديسضظا             279381

ٗطز  94صاتطي                    اٗيس                218631

ظٙ   62ػطب ٗرتاضي               كاط٠٘               215849

ٗطز  66ٛوٞي ػٔٞيد٠              ٗح٘س                236352

ظٙ   62زازذٞاٟ                  ٛسا                 191969

ٗطز  60ٗاٛسُاضي اٛساٛي          ٛٞضا٠ٓ              116954

ٗطز  67اظازي                    ؾؼيس                109850

ٗطز  65ص٘سي تراضايي             ٗح٘سػٔي             137998

ٗطز  67كاتحي ز١اهاٛي            اٗيطػثاؼ            254319

ٗطز  71طعضي                     ٗح٘ساتطا١يٖ         163207

ٗطز  71ػاتسيٜي ٛيا              ػٔي                 190726

ظٙ   62ػثاؼ ظازٟ هطٟ تٌاٙ       ظ١طا                133399

ظٙ   64ػثاؾي                    ؾ٘ا٠ٛ               215889

ظٙ   70ػثاؾي                    هسؾي٠               206771

ٗطز  65اٗيسي                    حاٗس                264859

ٗطز  67ػثسا٢ٓي                  ٗطتعي               147457

ٗطز  70ػد٘ي ذآص كساكٚ          كطاٗطظ              116845

ظٙ   62كاط٘ي                    ا٢ٓإ               258972



ٗطز  68ػؿٌطي                    ٗصطلي               271160

ٗطز  67ػطب تاكطاٛي              ح٘يسضظا             146097

ٗطز  64تاًي ق٢طظا               ٗح٘سضظا             113551

ٗطز  69ػٔي پٞضًٜسضي             ضظا                 160165

ظٙ   71ؿلاضي                    ؾپيسٟ               208175

ٗطز  61ؿلاضي ظٝ                 حؿيٚ                221086

ظٙ   69ؿالٗي                    ؾ٘يطا               227213

ٗطز  66ؿالٗي                    ٗح٘سضظا             241469

ظٙ   62تطاتي                    ٗؼص٠ٗٞ              280428

ٗطز  72كتحؼٔي                   حؿيٚ                139989

ٗطز  70خٞظي                     ح٘يسضظا             241838

ٗطز  70كطاقي                    ٗؿؼٞز               205545

ٗطز  62ذاقؼي                    ق٢اب                160360

ٗطز  65خ٘آي                    حثية                154247

ظٙ   71كعائي                   ؾ٘يطا               220821

ٗطز  68ظٗاٛي ٗٞضًاٛي            ؾداز                183751

ٗطز  61ك٢ي٘ياٙ                  حؿٚ                 262966

ٗطز  70ايطاٛپٞضٗثاض٠ً           ػٔيطظا              128683

ظٙ   71هايٖ پٜاٟ                ِٛاض                148817

ٗطز  62اتٞآواؾ٘ي ٛدق اتازي     ٢ٗسي                258389

ٗطز  68هطيكي ٛٞم                ؾيسػثاؼ             220920

ٗطز  64هصاب                     اتطا١يٖ             184380

ٗطز  63ٗح٘سي هٔؼ٠ ؾليسي         حؿيٜؼٔي             196785

ٗطز  60اح٘سي                    ٛاصط                183624

ٗطز  61اؾسي كطز                 حؿٚ                 207158

ظٙ   64ُلتي                     إ آثٜيٚ           242202



ٗطز  60ٗح٘سي                    ٢ٗسي                180314

ٗطز  ٢ٗ68٘ؿاظ                   ح٘يسضظا             180654

ٗطز  65زاٝزٛيا                  ت٢عاز               254032

ٗطز  63ت٢ثٞز                    ٗطازي               191923

ٗطز  67ٗدت٢سي                   ٗصطلي               188005

ظٙ   60زقتؿتاٛي                 ِٛيٚ                220887

ٗطز  67ٗح٘سي                    ؾيسخالّ             212274

ظٙ   65ٗح٘سي                    صـطي                262524

ٗطز  61ٗح٘سياٙ                  ػيؿي                238773

ٗطز  63ٗح٘ٞزي                   ٗح٘سضظا             242226

ظٙ   70ٗسٛي                     ؾيسٟ ؾاخسٟ          182881

ٗطز  68ٗطازياٙ                  خٞاز                289740

ٗطز  70ٗح٘سي                    ػثسآدٔيْ           148970

ٗطز  64ٗكٌاٛي                   اصـط                223764

ظٙ   60ٗظلطي چٜاض               ٗؼص٠ٗٞ              131998

ٗطز  63ٗؼصٕٞ پٞضضقرٞاض          ؾيساح٘س             199097

ٗطز  66تيات ؿياثي               ؾيسٗح٘س             244782

ٗطز  66اهاظازٟ                  ٗطتعي               125924

ٗطز  66ٌٗٔي ظازٟ                اٗيطپطٝيع           166149

ٗطز  68ٗٞؾٞي ػ٘ازي              ؾيسػٔي              237026

ٗطز  67ٗٞصٔي                    ضظا                 221975

ٗطز  67ٗٞاليي ًثٞزاٙ            ؾيسٝحيس             202720

ٗطز  65ا٠ٓ ٝضزٓٞ                خاٝيس               221183

ٗطز  65تيطاٛٞٛس                 ٗح٘سػٔي             121728

ٗطز  68ضهيثي اككاضخوي           ؾداز                194040

ٗطز  64ٗيطظازٟ                  ٗدتثي               109914



ٗطز  68ٗيطظايي                  ػيؿي                226194

ٗطز  65ٗيطي كطُي                ؾيسٗحؿٚ             226289

ٗطز  67ٛاطوياٙ                  ٗطتعي               240526

ٗطز  68ق٘ؽ ؿطه٠                 ت٢عاز               183861

ٗطز  64ٛدلي                     حؿيٚ                237220

ظٙ   64ٛدلي                     ؾيسٟ كاط٠٘          255014

ٗطز  68ٛدلي                     ٗح٘س                261552

ظٙ   60ص٘سي اٝؿّٞ تيَ           ٗطيٖ                184445

ٗطز  62ٛساكي هٔؼ٠ قيطي          اح٘س                155966

ٗطز  65ػثسآٌ٘ٔي                صاتط                268739

ٗطز  68تطظُطذعطي                ضؾّٞ                214134

ٗطز  67كطٗاٛي ٝظيل٠ ذٞضاٙ       ٝحيس                163290

ٗطز  64ٛظطؾالٗي                 ػثاؼ                172841

ٗطز  68ٛؼ٘تي ٛيا                ضظا                 159847

ٗطز  62ٛٞتاؿي                   ضٝح ا٠ٓ             235713

ظٙ   67ٛٞت٢اض                   ظ١طا                290582

ٗطز  58ٛٞضٝظي                   صازم                198258

ظٙ   65پٞضهطتاٙ ُٞضاتي          كايعٟ               184769

ٗطز  65ٛٞضي تالٙ                ٗح٘س                169913

ظٙ   64ٛياظي                    ا٠٢ٓ                104609

ٗطز  69ٛيي ذٞاٟ چ٘ٚ اتاز        ٢ٗسي                228433

ٗطز  67يؼوٞتي                   ٗؿؼٞز               282806

  مرد66                    ابزين                ميثم272185
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ٗطز  68اككاضي ُكٜيعُاٛي         ػٔي                 260371

ٗطز  66ظاضػي                    خٞاز                170057

ٗطز  66حن زٝؾت                  ضظا                 125312

ٗطز  66ظيالتي                   هاؾٖ                234400

ٗطز  68زٝؾتي ٛٞهاب              ٗح٘سحؿيٚ            119135

ٗطز  64ٗح٘سي                    اٗيٚ                288362

ٗطز  70ٗح٘سي پٞض                ٗح٘س                172923

ٗطز  65اصـطظازٟ                 ٗح٘س                235383

ظٙ   62ا١ٜي                     ٗؼص٠ٗٞ              222265

ٗطز  70تاٛٞض                    احؿاٙ               177258

ٗطز  63اؾحام ظازٟ ٗيالٛٔٞ       ٗدتثي               191809

ٗطز  71ضٝحاٛي                   اٗيس                116161

ٗطز  67ذلت٠ زّ                  ٗؿؼٞز               109235

ٗطز  69صحت پٞض                  خالّ                201314

ظٙ   65ٝضٛاصطي                  ظ١طا                157989



ظٙ   65حؿاٗي                    ؾحط                 122570

ظٙ   63كطٝؿي                    كطي٘ا               203213

ظٙ   64ٗ٘ثيٜي                   ظيٜة                228138

ٗطز  67ًياٛي زٟ ًياٛي           اي٘اٙ               140586

ظٙ   65تطي٢ي                    كاط٠٘               135208

ٗطز  65خٔئي قاٜٗصٞضي           خ٢اٛثرف             113158

ظٙ   64تطاضي                    ق٢طٟ                106317

ٗطز  63پٞضتاكطاٛي               حؿيٚ                169280

ٗطز  67ًطي٘ي                    ٗطتعي               125838

ظٙ   69ٗٞؾٞي                    ؾيسضهي٠             244969

ٗطز  65ٗيطظاذاٛي                ٢ٗسي                162960

ظٙ   62ؾٔطاٛي                   ٓيال                194266

ٗطز  64اهاظازٟ                  ٗح٘س                197999

ظٙ   68ذٔدي                     اظازٟ               184338

ٗطز  65ًطي٘ي                    زاٝز                141175

ٗطز  70ً٘آي هاؾٖ اتازي         حؿيٚ                177453

ٗطز  64اتطا١يٖ                  اٗيط                280124

ٗطز63خ٘كيسظ١ي                 تٜياز               182199

ظٙ   69ذآوسازي                 ٛؿي٠٘               120361

ٗطز67ٛاضٝيي                   اٗاٙ اهلل           166153

ٗطز  71ٛاضٝيي                   ٗح٘ٞز               132034

ٗطز69تٔٞذ                     ازضيؽ               147672

ٗطز  67تٔٞچي                    ٗح٘سحؿيٚ            183255

ٗطز64ترت زاض                  ١اضٝٙ               175107

ٗطز65ضييؿي                    ٛاصط                206461

ظٙ   58صيازي                    ٗطيٖ                208569



ٗطز70كتٞحي ٛػاز               قطيق                138558

ٗطز68خإ قيط                  اح٘س                128912

ظٙ   64حداظي ز١اهاٛي            كاط٠٘               242709

ظٙ   65ضيِي                     ظ١طا                134378

ٗطز69ضيِي ًٞت٠                ٗح٘ٞز               177214

ٗطز64ق٢ٜٞاظي                  اؾ٘اػيْ             141603

ٗطز69تاظزاض                   كطظاز               158500

ظٙ   65تاٗطي                    ظضي٠ٜ               127019

ظٙ   63تاٗطي                    ظيٜت                147027

ظٙ   71حطيلي                    اؾ٘ا                185186

ظٙ   60ق٢ؿٞاضي                  صسيو٠               172106

ٗطز  67ذاٛي اضاٛي               ١ازي                124589

ٗطز  67يٞؾق ظ١ي                 ػثسآحٌيٖ           112966

ٗطز  70تطا١ٞيي                  ػثسآثاؾط           164081

ٗطز67پيطٝظً٘اّ                ٗيثٖ                177543

ٗطز  67صلطظايي                  ٗح٘ٞز               242417

ٗطز  69ػطتكا١ي                  ت٢عاز               146498

ظٙ   63ٛٞضا                     ك٢ي٠٘               232113

ٗطز70شاًطي پؿٜس               ػثسآثاؾط           157908

ظٙ   67ًطز                      ١اخطٟ               200196

ظٙ   67ٛاظطياٙ                  اؾي٠                187473

ٗطز  66اٛصاضي                   ١ازي                149313

ٗطز  66حؿيٚ تط                  ػثسآؼٔيٖ           128448

ٗطز  68ز١واٙ                    ػثسآ٘ديس           176574

ظٙ   68ؾپا١ي                    پطٝا٠ٛ              169844

ٗطز  62ؾپا١ي                    ٢ٗيٖ                217042



ٗطز  66ٗدا١س                    ٝٓي اهلل            292982

ٗطز  65ٗالظ١ي                   آياؼ               120041

ظٙ   67ٌٗٔعازٟ ١ًٌٞٚ            ٗطيٖ                181829

ظٙ   63ٛصطتي ٛا١ٞى              إ ؾ٠٘ٔ             170108

ٗطز63ٛصطتي ٛا١ًٞي             ٗح٘سشاًط            234658

ٗطز66ٛؼي٘ي پٞض                ذساترف              197062

ٗطز67تٔٞچي ذٞاٟ               ػثساهلل             136544

ٗطز65پيطظازٟ                  اصق                 229557

ٗطز63ذساياضي                  خ٘اّ آسيٚ          177313

ظٙ   64ذعاػي                    كاط٠٘               261296

ٗطز71ذطيثي                    اٗيطػٔي             198544

ظٙ   65زاٜٗي                    ذسيد٠               159395

ٗطز65ز١ٞاضي                   ت٢طٝظ               256072

ٗطز68ؾيسظازٟ                  ؾيساح٘س             265221

ٗطز65هياؾي                    ٢ٗسي                153343

ٗطز69ٛثات ظيي                 احؿاٙ               142476

ٗطز  65خ٢اٛسيسٟ                 خاؾٖ                184541

ٗطز  65خ٢اٛسيسٟ                 خٞاز                134389

ظٙ   71ذاقي خ٘اّ ظ١ي            ح٘يطا               189247

ٗطز67ؾيا١اٛي ؾية              ياؾط                153466

ظٙ   67ٗالظ١ي ٢ًٚ ٗال           ؾاخسٟ               110451

ظٙ   70پي ذٞاؾت٠                ؾؼيسٟ               188717

ٗطز64ضييؿي                    ح٘عٟ                114286

ظٙ   64ٗطتعٞي                   ٛؿيث٠               123447

ٗطز71تٔٞذ ظ١ي                 ٗح٘س                165500

ٗطز  65تٔيسٟ                    ٗدتثي               213106



ظٙ   70ضييؿي                    ٛؿي٠٘               168547

ظٙ   ١69ٞتي                     ٗيٜا                123671

ظٙ   69ضح٘اٛي زضٗياٙ            ا٢ٓإ               230078

ٗطز  70تٔٞذ ظِٛياٙ              اح٘س                127133

ظٙ   71ت٢ازضظ١ي ًٔي ٠ً          ػاتسٟ               153450

ٗطز  66حؿيٚ ظ١ي قؿتاٙ           ٗح٘ٞز               116643

ٗطز62ضيِي ًٞت٠                ٛٞضا٠ٓ              172786

ظٙ   65ؾاالضي ٛػاز              ضحي٠٘               141529

ٗطز  70ػطب ظازٟ اضاٛي           ٗح٘سػٔي             161990

ٗطز  66ؾپا١ي                    ًطيٖ زاز            141428

ٗطز  70ػثسآع١ي ٗسز             ذٞتياض              142114

ظٙ   70ًٔيٖ قؿتاٛي              ٗطيٖ                226877

ٗطز  68ٗيطًاظ١ي ضيِي            ػثسآـلاض           146353

ظٙ   69اٗيطي                    خٜت                 151640

ٗطز71تٔٞچع١ي                  صازم                228749

ٗطز  64تٔٞچي                    ضياض                111265

ظٙ   60تٔيسٟ                    ٢ٗطتي تي            149801

ظٙ   65زاٛكٞضپيپ                اؾي٠                191257

ظٙ   71ضييؿي                    ُٜٔؿا               112181

ظٙ   69ضييؿي                    ٛاظي٠               186973

ظٙ   70هٜٔسضظ١ي                 پطٝيٚ               193923

ٗطز  70پػٕ                      حاٗس                130778

ٗطز  65ضا١ؿاض                   ٗح٘سضؾّٞ            228199

ٗطز  65طآثي ضاز                ٗيثٖ                287303

ٗطز  59هداٝٛس                   ٢ٗسي                247880

ظٙ   69تطاتياٙ اح٘ط             ٢ٜٗاظ               228633



ٗطز  67ظيايي ؾطقت               ٗح٘س                230293

ٗطز  70ُٞزضظٝٛسچِيٜي            ٗح٘ٞز               199718

ظٙ   ٢ٗ61طػٔياٙ                 ق٢ال                201478

ٗطز  64ضيف پٞض                  ضظا                 238072

ٗطز  57صلي                      ٗح٘سضظا             277165

ٗطز  70ػٔيطظايي قآي            ؾداز                147314

ٗطز  68اؾ٘ؼئي                  ٝحيس                231753

ٗطز  69اؾٞز                     ٢ٗطزاز              187772

ٗطز  65اياضٟ                    ؾيسؾؼيس             238077

ظٙ   61تازي                     ا٢ٓإ               155374

ٗطز  64خؼلطي                    ٗؿؼٞز               129090

ٗطز  66حاخي اح٘سي               ٢ٗسي                165260

ٗطز  67حؿيٜي كطز                ٗؼيٚ                213085

ٗطز  68ٗثاضى ٛػاز               ح٘يس                279266

ظٙ   63ح٘عٟ خثٔي                ٗطيٖ ؾازات          130436

ٗطز  67ٗح٘سي ايسؿ٘يكي           اؾ٘اػيْ             284048

ٗطز  70ذاى طيٜت                 ٗح٘سضظا             141556

ٗطز  67ذطٕ                      حؿٚ                 180815

ٗطز  70ذٔيل٠ قٞقتطي             ٗح٘سضظا             100464

ظٙ   65زاٛايي ًداٛي             ٗطيٖ                156612

ظٙ   64ضؾٞٓي ٢ًٌي               ٢ٗسي٠               231990

ٗطز  61طثطي ككِي                ٝٓي ا٠ٓ             122132

ٗطز  62ػٜايتي ٛٞيٚ كط           ػٔي                 281116

ٗطز  70ضٗعاٛي                   ياؾيٚ               283446

ظٙ   66ؾاالضٝٛسياٙ              ؾي٘ا                221643

ٗطز  71ؾيلي ؾٔؿ٠ٔ               ياٝض                145670



ظٙ   60ٗح٘سي                    صٜٞتط               240646

ٗطز  62از١٘ي                    ٛاصط                159730

ظٙ   64ٗح٘سي                    پطٝا٠ٛ              250715

ٗطز  67ٌٗٔي ٝضٛاٗرٞاؾتي         ػثاؼ                120249

ٗطز  65ًاظ٘ي                    اٗدس                214030

ٗطز  63ٛازضٛػاز                 ت٢عاز               233306

ٗطز  69ٗٞحسٛيا                  ضٝح ا٠ٓ             179189

ٗطز  66صازهي                    ؾياٗي               208963

ٗطز  69ٗٞؾٞي                    ؾيسؾؼيس             132790

ٗطز  69ٛثي                      اي٘اٙ ا٠ٓ           273296

ٗطز  66ٛطي٘اٛي ظٗاٙ اتازي       ٗح٘سضظا             137103

ٗطز  69كطخي                     ٗيالز               114448

ٗطز  63خإ ذا٠ٛ                 ًيٞاٙ               116087

ٗطز  59ضح٘اٙ پٞض                ٗح٘س                192657

ٗطز  70ٗح٘سي ز١ح                حاٗس                135324

ٗطز  67ص٘سي ضاٝضي               ٗح٘س                201655

ٗطز  66خؼلطي ؾيطيعي             ٗؿٖٔ                190671

ٗطز  69ؾاالضي اؾٌط              صآح                200852

ٗطز  65ق٘ؽ آسيٚ ٗطٔن           ح٘يس                123435

ٗطز  64ز١واٛي زقت اتي           ضٝح ا٠ٓ             188366

ظٙ   64اٗيطي                    ا٢ٓإ               206247

ٗطز  61ًطٗكا١ي اٗدعي            اؾ٘اػيْ             181658

ٗطز  69ٛصيطي ز١ح                ١ازي                150686

ٗطز  71ظاضػي ٜٗٞخاٙ             خاتط                105412

ظٙ   59قاٗاضي                   صثطي٠               184327

ظٙ   73اتعٙ ظازٟ                پطٝا٠ٛ              128385



ٗطز  68اح٘سپٞضي                 خؼلط                113883

ٗطز  64ُْ ٗح٘سي                 حاتٖ                145148

ٗطز  65ٛوكثٜسي                  اضقس                264115

ٗطز  68اؾلٜسياضي ٗطٔن           ؾؼيس                182855

ٗطز  65اػتثاض                   ٗح٘ستوي             128393

ٗطز  68اؿيْ                     ًطيٖ                190669

ٗطز  63اكعْ ظازٟ                ٗح٘ساٗيٚ            242059

ٗطز  66قليؼي                    اهثاّ               139031

ٗطز  67آلتياٙ                  يٞٛؽ                173092

ٗطز  63آ٘اؾي ًيا               ػٔي                 192152

ٗطز  68آٞاضي چٜاضي             ػثاؼ                228677

ظٙ   68آٞاٙ پٞض                اٗي٠ٜ               178268

ٗطز  63ٛصطتي ًالٟٝ              اٗيس                193053

ظٙ   66ا٢ٓي اصْ                 ا٢ٓإ               201714

ظٙ   69آياؾي                   ظ١طا                206481

ٗطز  64اٗيسياٙ                  ضظا                 230756

ٗطز  65اٗيطي                    يؼوٞب               203966

ٗطز  64تاضاٛي                   ؾيس١ازي             215568

ٗطز  68تاهطي ظِٛٞيي             توي                 133443

ٗطز  62تاٝٓي ت٢٘يي              زاٝز                213181

ٗطز  64ضٛدثط                    ؿلاض                227268

ٗطز  67تچاضي                    ٗح٘س                203539

ظٙ   67تحطاٛي پٞض               ؾاضا                125941

ٗطز  64ترات                     ؾيسؾؼيس             223966

ٗطز  66تطاتي                    ضظا                 209770

ٗطز  62ذؿطٝي                    كطظاز               215121



ٗطز  67تصايط                    ؾؼيس                228830

ٗطز  63تٞػصاض                   هاؾٖ                139088

ٗطز  65ت٢اضٝٛس                  ؾداز                212811

ٗطز  61ت٢طاٗياٙ                 ؾيٜا                185714

ٗطز  68تيٜٜسٟ                   يساهلل              147058

ٗطز  64ٗيطظايي                  اٗيس                276137

ظٙ   68پٞضاؾ٘اػئي              ٗيٜا                108688

ٗطز  69پٞضحاخي                  ٗحؿٚ                173073

ٗطز  68تاٗطازي                  حؿيٚ                133109

ٗطز  67تاٗطازي ِٜٜٗاٛي          ؾداز                143382

ٗطز  64ثٜاُٞي چؼثي              كطيح                251379

ٗطز  63ٗطازي                    خؼلط                211774

ٗطز  67اًاض                     يٞٛؽ                140880

ٗطز  66خٞازي ٗٞضزضاظ            حؿٚ                 179738

ٗطز  66خؼا٠ٓٝ                   ؾيسػٔي              158951

ٗطز  67خؼلطٛيا                  صازم                114488

ٗطز  66خؼلطي ُ٘اضي              ت٢٘ٚ                192096

ٗطز  66خؼلطي ٛيي                ًاظٖ                271857

ٗطز  66ضؾإ                     ؾؼازت               202247

ظٙ   69ضظايي تياضٟ              كاط٠٘               226662

ٗطز  66خ٘آپٞض                  يٞؾق                109908

ظٙ   61خ٘كسياٙ                  ظ١طا                200535

ٗطز  66خٜاز٠ٓ                   ٗح٘س                110534

ٗطز  64ًطٗي ذٞاٟ                ؾداز                206736

ٗطز  67چاقياٛي                  ػثسا٠ٓ              207913

ٗطز  66حاتٖ پٞض                 ٗح٘س                196302



ٗطز  69ٛاظٖ ظازٟ                ٗح٘سحؿيٚ            143753

ٗطز  62حعتاٝي                   تٞكين               171900

ٗطز  68اكطاقت٠                  يٞٛؽ                128151

ٗطز  63حؿيٚ پٞض                 يؼوٞب               135740

ظٙ   64حؿيٚ ظازٟ                ٛطُؽ                288040

ٗطز  61حؿيٜي                    ؾيسؿالٗحؿيٚ         214819

ٗطز  72حالكي                    يٞؾق                105423

ٗطز  65ح٘يسي                    ػٔي                 120568

ٗطز  66ح٘يسي                    ًطيٖ                239626

ٗطز  67حٞاٙ                     خ٘اّ                107005

ٗطز  67حيات                     ٗطتعي               290387

ٗطز  70ذازٗي                    صازم                137466

ظٙ   64ذعاػْ                    قطيل٠               128499

ٗطز  67ذطيثي ظازٟ               ٢ٗسي                234696

ظٙ   67زاٝزي                    ظيثا                176120

ٗطز  67زاٝزي                    ٗح٘س                282233

ٗطز  64زضيٌٞٛس                  ٝحيس                187906

ظٙ   66زٝضهي                    اهثاّ               172567

ٗطز  67ضاقسي                    ؾتاض                144694

ٗطز  70ضخائياٙ ًيف              حؿيٚ                132180

ٗطز  65ضحي٘ي ٛػٛس               حؿٚ                 125034

ٗطز  68ضظٗي                     ٗديس                165456

ظٙ   60ضؾت٘ي                    ؾ٘ي٠                207920

ٗطز  64ضقٜٞپٞض                  كط١از               286179

ٗطز  ١59٘ت كطز                  حٌ٘ت ا٠ٓ            207086

ٗطز  68ضقيسي                    ٢ٗطزاز              148934



ظٙ   72ضقيسي تيطُاٛي            حؿٜا                177589

ٗطز  62ضظايي                    ت٢٘ٚ                162761

ٗطز  64ضظايي                    ًطيٖ                209061

ٗطز  55ضٝحاٛي ه٢لطذي            ؾيسحؿيٚ             116051

ٗطز  68ظاّ پٞض                  اٗيط                234249

ٗطز  68ظاّ ظازٟ                 ٗحؿٚ                122892

ٗطز  70ظضاػت ًاضقٞقتطي          ٗحؿٚ                222001

ٗطز  70ظٗاٛي                    ؾداز                107307

ٗطز  65غٝالپٞض                  اح٘س                122401

ٗطز  62غٝالٛػاز                 ٗحؿٚ                248810

ٗطز  66ؾاالضي ًيا               ػٔي                 126477

ٗطز  61ؾطذ٠                     ػ٘اض                158796

ٗطز  71ؾطذ٠                     ًاظٖ                202087

ٗطز  69ؾؼسٝٛي ثٞاٗطي            ؾؼس                 165872

ٗطز  65ؾٔي٘اٛي كط               اٗيس                210101

ٗطز  65ؾٞضي                     ٗيثٖ                217063

ٗطز  66قاپطي                    اح٘س                140114

ٗطز  68قا١ٞٓي ٛيا               ضظا                 147144

ظٙ   68قداػي                    ؾيسٟ ٗؼص٠ٗٞ         164123

ظٙ   64قطف آسيٚ                ٢ٗؿا                158613

ٗطز  67قطكي                     ضظا                 230695

ظٙ   69قطكي                     صسيو٠               199395

ٗطز  69قطكي                     ٗطتعي               135663

ٗطز  64قؼثاٛي                   ٗصطلي               163581

ٗطز  68اغيسٟ                    ًٝيْ                247879

ظٙ   54ق٢ثاظي پٞيا              كطيسٟ               134307



ظٙ   63صازهي                    ٓيال                103817

ٗطز  68صثاحي ٗوسٕ               اح٘س                118204

ٗطز  69صٞيالتي                  اح٘س                158381

ظٙ   70صيسپٞض                   صلا                 202639

ظٙ   65ت٢طاٗياٙ                 ؾيسٟ حٌي٠٘          176282

ٗطز  61ظيا                      ٢ٗسي                283197

ٗطز  63طا١طي                    ضؾّٞ                110467

ٗطز  67طا١طي اٝضٝٛس             ٢ٗطاٙ               102248

ٗطز  70ظا١طي                    ياؾيٚ               139245

ٗطز  66ح٘يسي                    ضح٘اٙ               226703

ٗطز  64ػثسآراٛي                ػثسآطظا            211403

ظٙ   66ػثازا٢ٓي                 ٗيٜا                159319

ظٙ   67ٗتوي ظازٟ                ؾؼيسٟ               170798

ٗطز  60حؿيٜي ظازٟ               ؾيسػاضف             127170

ظٙ   63ػٜايتي                   اتٜا                210087

ٗطز  66ػياقي                    ػثاؼ                128400

ٗطز  64ؿطتاٝي                   ذيطا٠ٓ              116885

ٗطز  66ؿٜٞي                     ٢ٗسي                184774

ٗطز  67كطٝتٚ                    اٗيس                186769

ٗطز  63كٞالزٝٛس                 ت٢عاز               123005

ٗطز  58كيعي قيطيٌٜٜس            ػٔيطظا              210866

ظٙ   62هطية                     ٗطظي٠               253590

ٗطز  63هٔي ظازٟ                 ٗطتعي               234226

ٗطز  67هٜٞاتي                   ػثسآؿتاض           186180

ٗطز  61هيصطي                    ٗح٘ٞز               213262

ٗطز  69ًاضًٞب                   ضظا                 203005



ٗطز  65ًايسذٞضزٟ                ٗح٘سضظا             156227

ٗطز  62ً٘آٞٛسياٙ               ؾؼيس                162964

ٗطز  69ًي ق٘ؽ كآحي             ػثاؼ                124257

ظٙ   63خاكطٛٞزٟ                 حسيث٠               129365

ٗطز  66ُْ ٢ٗسي                  اٗيٚ                268897

ٗطز  68ٗاٛسٛي اؾ٘ي پٞض          حؿٚ                 183272

ٗطز  70ٗحؿٜي                    ؾيسٗحؿٚ             112688

ٗطز  66ٗحلٞظي ٗٞؾٞي             ؾيسٗح٘س             247266

ٗطز  68ٗح٘ٞزق٘ؽ اتازي           ٢ٗسي                109521

ٗطز  70ٗح٘ٞزياٙ                 ػٔي                 272196

ٗطز  66ٗحيؿٚ                    ػثسا٠ٓ              210022

ٗطز  70ٗطازي                    صازم                243897

ظٙ   66ياظضٓٞ                   پ٠ٛٞ                162105

ٗطز  62هاؾٖ پٞض                 ػثساهلل             117817

ٗطز  61ٗطيؼي ٛػاز               خٞاز                128425

ٗطز  67ٗؿيحي                    اتطا١يٖ             165184

ٗطز  67ٗؼطكاٝي                  يٞؾق                255548

ٗطز  70ٗليس                     ٢ٗسي                225583

ٗطز  67ٗوسٕ                     حاكظ                127636

ظٙ   57ام اتاتاي                تي تي تاج           184260

ٗطز  65ٗ٘ثيٜي                   ً٘اّ                225528

ٗطز  69ٗ٘ثيٜي                   ٗح٘سخٞاز            143941

ظٙ   67ٜٗصٞضي                   ؾ٘يطا               207442

ٗطز  67ِٜٗكتي                   ت٢٘ٚ                255289

ٗطز  67ٗٞؾايي ٠ُٔ               اتٞشض               241972

ٗطز  68ٗٞؾٞي                    ؾيسحثية             180511



ٗطز  69ٗٞؾٞي                    ؾيسٗصطلي            121379

ٗطز  67ٗٞؾٞي اٗيٚ               ؾيسصالح             282197

ٗطز  66ٗٞؾٞي ٛؿة                ؾيسٗح٘ساٗيٚ         219890

ٗطز  60ٗٞاليي                   ػٔيطظا              170838

ٗطز  62ٗيطظايي ًايسي            اٗيٚ                247436

ٗطز  63ٛاصطتاكوي                ػٔيطظا              124557

ٗطز  68ٛدات                     ؾيسح٘يس             159006

ٗطز  65ٛدات                     ؾيسضحيٖ             289115

ٗطز  65ٛصاضي                    اٗيٚ                216033

ظٙ   65ٛصاضي                    ٝحيسٟ               199821

ٗطز  64ٛصطا٢ٓي                  ٗح٘س                187289

ٗطز  64ٛظطي                     حك٘ت ا٠ٓ            247859

ٗطز  66ياپَٜ ؿطاٝي              ٗح٘ٞز               139598

ٗطز  65ٛٞضٝظي ضاؾلٜس            ٗيالز               197043

ظٙ   64ٛيايف ٛيا                ٛسا                 215015

ٗطز  66حثيثي كط                 ٗح٘س                143051

ٗطز  68ٝقاحي                    هاؾٖ                137577

ظٙ   64ٝٓي پٞض                  ضهي٠                160826

ٗطز  ١67عاضياٙ                  ٗدتثي               207241

ظٙ   ١69٘تي                     ٗطيٖ                213094

ظٙ   71حؿيٜي                    كطظا٠ٛ              208826

ٗطز  ١64يٟٞ چي                  ً٘اّ                186000

ٗطز  69اح٘سپٞض                  ٢ٗسي                124811

ٗطز  66اٗاٛي                    اٗيس                239762

ظٙ   67ؾاضخ٠ ًٞض                صلي٠                225850

ٗطز  64صسيوي پاقاًي             ػثساهلل             159131



ظٙ   61خ٘كاؾة                   ٗطخاٙ               140871

ٗطز  67اؾتازي اضظيْ             تاهط                154232

ٗطز  ٢ٗ65طياضطٞالضٝز            ضاٗيٚ               139476

ظٙ   64تًٞٔي چآؿپاضي           ا٢ٓإ               195482

ٗطز  65هطاتٌٜي                  ضظا                 169316

ٗطز  65اؾ٘اػئي اٛاٗن           ٗحطٕ                152508

ٗطز  65اصـطپٞضؿلاضي             خاٝيس               130286

ٗطز  64ذاًياٙ                   ٝحيس                145071

ٗطز  65ظضيٚ ترف                 اح٘س                239650

ظٙ   59كطخي                     ؾاضا                133186

ٗطز  64اح٘سي                    ضاٗيٚ               163193

ظٙ   62اتطا١ي٘ي ٢ٗط             ذسيد٠               186995

ٗطز  65تطظُطي                   اصـط                119462

ٗطز  67ٌٗٔي حؿٜٞٛس              ٗؿٖٔ                243388

ٗطز  63ٛظطي                     قيطظاز              137527

ظٙ   57زآٞٛس                   طا١طٟ               176484

ٗطز  68ٝيؿٌطٗي                  ؾداز                193335

ٗطز  65پٜا١ي                    ٗح٘ٞزػٔي            224215

ٗطز  65صلطي                     ؾداز                209671

ظٙ   62ػثسي                     ًٔثٕٞ               148311

ٗطز  68ترتياضي                  ٗطتعي               209782

ظٙ   64ًك٘يطي                   ؾپيسٟ               121841

ٗطز  67خٔيْ پٞض                 ًاٟٝ                201063

ظٙ   68خٔئي                    ٛا١يس               173470

ٗطز  64ذؿطٝي                    زاٛياّ              225859

ٗطز  65ػعيعي                    ٗديس                189827



ٗطز  68ٗحووي                    ٢ٗسي                176353

ٗطز  63ٗديسي                    زاٝز                212790

ٗطز  65حاكظ                     اًثطي               216804

ظٙ   94اح٘سي                    ظيٜة                159620

ظٙ   72حٜاٛي                    كطقت٠               210246

ظٙ   64تي ٛياظ                  ١سا                 115239

ظٙ   62ذٞاؾتاض                  كاط٠٘               128299

ٗطز  66زاٛف اٗٞظ                حؿيٚ                217691

ٗطز  65ق٢ؿٞاضي ز١ٞؾطي           ٢ٗسي                106844

ظٙ   69ٗطٝزي ظازٟ ػثاؾي         ٗيتطا               141861

ٗطز  66تاغٙ                     ٗح٘س                215695

ٗطز  65ؾاالضي ًٟٞ كيٜي          ظياآسيٚ            198284

ٗطز  65صلازضُيطي                قؼية                241106

ٗطز  64ضؾٞٓي                    ت٢طإ               183550

ٗطز  66اٛصاضي                   حؿيٚ                238168

ظٙ   66زضٝيكي                   ًثطي                111326

ٗطز  62قيطپٞض                   ٢ٗسي                170118

ظٙ   62خ٢اٛي                    كطيسا               148047

ظٙ   65ؾدازي                    ؾيسٟ صآح٠          213282

ٗطز  64تاغضَٛ                   ٗح٘س                138079

ظٙ   71اٝغٛس                    اكؿا٠ٛ              132244

ٗطز  67ظتيطي                    ٗح٘س                137455

ٗطز  70ػاتسيٜي                  خثاض                181631

ٗطز  64ؾاالضي                   اؾ٘اػيْ             288696

ٗطز  62ؾيس٢ٗسٝي اهسٕ            ٗيطضٝح اهلل         290927

ظٙ   67قؼثاٛي                   ؾپيسٟ               230572



ٗطز  59ؾي٠ كإ                  ص٘س                 215944

ظٙ   59زؾت اٝيع                 كطقت٠               240797

ظٙ   70طٞٓي                     ٜٗا                 110059

ٗطز  67ُٞضي ظازٟ                ذٔيْ                185709

ٗطز  67ٗي٢ٚ پطؾت                ػيؿي                186299

ظٙ   61ق٢ؿٞاضي ُٞؿطي            ٛا١يس               164679

ٗطز  65ًثاتي                    اح٘س                270146

ٗطز  65ٛيٌٞؾطقت                 حاٗس                183101

ٗطز  63طاليي ٗكؼٞف              ػٔي اصـط            252350

ظٙ   63ايعزي الي تيسي           ضاظي٠               260309

ٗطز  68ػاكيتي اح٘س              حاٗس                223202

ٗطز  65صلاترف                   ً٘اّ                179411

ٗطز  61ؾطاهي                    ؾؼيس                102394

ٗطز  67ص٘سي ام ُٜثس             خٞاز                259670

ٗطز  64پٞضؾيس                   ؾيس٢ٗسي             219744

ظٙ   64كالح ظازٟ                ا٠٢ٓ                263211

ظٙ   68كالحعازٟ اتطهٞيي         اٛؿي٠               219894

ٗطز  65ػثاؾپٞضقا١٘طؼ            ٢ٗسي                119406

ٗطز  45ػثاؾي                    ٜٗصٞض               251908

ٗطز  69قاًطاضزًاٛي              ػثاؼ                290642

ٗطز  70ٗح٘سي اح٘ساتازي          ؾيسضٝح ا٠ٓ          217872

ٗطز  62ز١واٛي اقٌصضي            ػٔيطظا              236521

ٗطز  67تًٞٔي                    حؿيٚ                228431

ٗطز  68اٗيٜي كط                 ؾداز                252822

ٗطز  69ؾٔيٖ ظازٟ اتطهٞيي        ػٔيطظا              215034

ٗطز  60ؿلاضي                    حدت ا٠ٓ             254839



ٗطز  68ضح٘اٛي ٗسٝاض             اصـط                251582

ٗطز  64صثاؿياٙ تـسازاتاز        ؾؼيس                224014

ٗطز  69كطذي ٌٗٔي                ضظا                 224981

ظٙ   65ز١واٛي كيطٝظاتازي        ٗطيٖ                187732

ٗطز  60ًاضاٗس                   اصـط                142155

ٗطز  65هٔي ظازٟ                 ضظا                 132679

ٗطز  67ًاضُط                    ػٔي                 130129

ٗطز  68قطكي                     ٗح٘س                285124

ٗطز  65ًالٛتطي                  كطظإ               269832

ظٙ   60ٓطلي ذعي٠ٜ خصيس          ٢ٗسي٠               279149

ٗطز  60ٛرٞزؾاظ                  ٗح٘سخٞاز            246970

ٗطز  66ٗديسظازٟ                 ٗح٘س                288467

ظٙ   69پٞضٗح٘س                  ضهي٠                198695

ٗطز  68ٗح٘سياٙ صثحي             اح٘س                153090

ٗطز  64ٝثٞهي                    اصـط                233861

ظٙ   69ٗرتاضي كاتح              ت٢اضٟ               134587

ظٙ   69ًاظ٘ي                    ٢ٗطي                118338

ٗطز  70ٛؼ٘تياٙ                  يٞؾق                269592

ٗطز  63هٜثطٓٞ                   ؾٔ٘اٙ               261547

ٗطز  59ٗكتطي                    ٗح٘س                213405

ظٙ   66ٗداٝض                    قيطيٚ               181106

ٗطز  65اصـطي                    ٜٗصٞض               210949

ٗطز  58ذعايي                    ضٝح اهلل            277677

ظٙ   66زٝزٗاٙ                   پطيؿا               286376

ظٙ   61ٗالاهايي                 ؾٌي٠ٜ               133031

ٗطز  65حيسضي                    حؿٚ                 218487



ٗطز  57ٜٗاكي پٞض                خالّ                173467

ٗطز  65ٗٞؾٞي پٞض                ؾيسٛازض             101467

ٗطز  ٢ٗ68سٝي                    ػٔي                 246968

ٗطز  68حيسضي                    ضؾّٞ                216635

ٗطز  65ٛاطن تدطم                اتطا١يٖ             139522

ظٙ   61ٗؿيثي                    ٛؿتطٙ               174717

ظٙ   61ؾؼيسي ضيعي               طيث٠                194112

ظٙ   67ًطي٘ياٙ ًٔيكازضذي        ؾ٘ي٠                219014

ٗطز  67ذؿطٝقا١ي                 ػٔي                 179858

ٗطز  61ٗٞؾٞي                    ؾيسكطقاز            279796

ٗطز  60ُٞزيٜي                   ضح٘اٙ               211526

ٗطز  69ؾطظ١ي                    ػٔي                 166600

ٗطز  66ٝاحسي ضاز                هازض                206748

ٗطز  68ُٔعاضي يٞؾق اتاز         اٗيٚ                209751

ٗطز  62ٝحساٛي                   ١ازي                170484

ٗطز  71ٝٓي ظازٟ                 خالّ                150668

ظٙ   ١65اق٘ي                    ٗيتطا               203797

ظٙ   70كراض                     ٛطُؽ                131805

ٗطز  ١63٘تي                     يٞؾق                273329

ٗطز  66اؾ٘اػئي يِا٠ٛ           ؾاٗاٙ               244770

ٗطز  68ٛلؽ ظازٟ                 كرطآسيٚ            248356

ٗطز  68ضظاظازٟ تِٔٞضي           ٢ٗطاٙ               109759

ظٙ   ١61اق٘ي                    ؾيسٟ ؾ٘ي٠           280734

ظٙ   67ٗديسي                    ٗطيٖ                176894

ٗطز  68ًطي٘ي                    ٗح٘س                266875

ظٙ   60ذطاقازي ظازٟ             ؾ٘ي٠                213903



ظٙ   63ز١ٞاضي ٛػاز              ؾ٘ا٠ٛ               237332

ٗطز69ٗالظ١ي                   ٗح٘سثٜاا٠ٓ          160774

ظٙ   60ٗالظ١ي زقتٞى             ٛؿي٠٘               128947

ٗطز  68پطٛٔٞ                    ضاكؼٔي              191747

ظٙ   67كالٗطظي                  ِٛاض                218323

ٗطز  63اؾلٜسياضي                ٗح٘س                197937

ٗطز  67زاز٢ٗط                   ػٔي اصـط            213980

ظٙ   61ػٔي ٗيطظايي              ٓيال                215886

ظٙ   63ٗطازي                    ٗطظي٠               287675

ٗطز  66قٌطي                     حاٗس                132871

ظٙ   59تاتاظازٟ                 ظ١طا                247133

ٗطز  65اح٘سي                    ٗح٘س                118494

ظٙ   68ػيسي                     ٓيال                226845

ظٙ   71ٗح٘سي                    كاط٠٘               269685

ٗطز  66پطٝيٜي                   ٗيثٖ                136187

ٗطز  65ًاًاٝٛسي                 ذٔيْ                265967

ٗطز  65اصاٛٔٞ                   ٢ٗسي                176728

ظٙ   60پٞضؾآ٘ياٙ               ق٘ؿي                179142

ٗطز  69ػثسٓپٞض                  طثية                137332

ظٙ   62تاخيي                    ٜٗصٞضٟ              183924

ٗطز  67هسٝؾي ٛػاز               ايت                 196768

ظٙ   64حؿيٜي                    كاط٠٘               206621

ٗطز  65ًاتٞؾي                   ٗح٘ستاهط            215720

ظٙ   62تركپٞضي                  ؾٞيٜح               180351

ٗطز  67ُيا١ٌاض                  پػٗاٙ               166240

ظٙ   66زضيٌٞٛس                  ؾ٘ا٠ٛ               187441



ظٙ   61ضقيسي                    ضيحا٠ٛ              217776

ٗطز  ١68٘تي                     ٗح٘س                222779

ظٙ   66ػطتياضٗح٘سي              ؾ٘ي٠                221540

ٗطز  68قيطاٝٛس                  ٗيثٖ                188956

ٗطز  63ذٔدي                     ػٔي                 197443

ٗطز  60كطٗاٛي                   ضظا                 226128

ٗطز  48ٗيطاب                    ػثاؾؼٔي             182743

ظٙ   65ًاظ٘ي ٗاظٛسضاٛي          ؾيسٟ ٓيال           146438

ٗطز  64كيعي ٗطازاتازي           ػٔي                 138289

ٗطز  63ػٔي٘يطظايي               ٗصطلي               177626

ٗطز  62ذاٛداٛراٛي ٢ٗطيعي        ٗح٘سػٔي             128287

ٗطز  61ذعايي                    ػثاؼ                277933

ٗطز  66حسازي ٛسٝقٚ              ح٘يسضظا             265214

ظٙ   66ٓؼٔي ثاٛي                كاط٠٘               161951

ٗطز  ٢ٗ67سياٙ                   ٗحؿٚ                100169

ٗطز  68قاٗي ظازٟ                خ٢اٛثرف             260536

ظٙ   67كطاؾت                    كاط٠٘               129918

ٗطز  62ػثاؾي قيد اح٘سٓٞ         ٢ٗسي                236665

ٗطز  65ؿعٜلطي                   اؾ٘اػيْ             237555

ٗطز  63ٗٞؾٞي                    ؾيسًياضـ            206432

ٗطز  60ٗٞؾٞي ٛصط                ػٔيطظا              161925

ٗطز  64ٛظطي                     ضظا                 169547

ٗطز  68ظٗاٛي ظضزٟ ؾٞاض          ؾؼيس                207614

ٗطز  67تطذٞضزاضي ثاتت           حؿيٚ                222750

ٗطز  58خٞزت                     ٗطتعي               280184

ٗطز  68حؿيٜي                    ؾيسٗح٘س             124025



ٗطز  66ػيٞظي                    اتٞاكعْ             223988

ٗطز  66زٝؾتي ٓئي ذا٠ٛ          ؾؼيس                212530

ٗطز  69ٗطزي                     ٗح٘س                191592

ٗطز  64ٛدلي                     ايطج                250389

ٗطز  62ٛدلي زيٞضظٕ              ؾاػس                170153

ٗطز  63تطًاقٞٛس                 ٗحؿٚ                231919

ٗطز  68ؾ٘يطي                    تٞحيس               162713

ظٙ   64ًلايي خٔئي كطز          ظ١طا                208857

ظٙ   69ٗح٘سي                    ؾؼيسٟ               108523

ٗطز  71قثٔٞيي                   كط١َٜ               129540

ظٙ   60اظازي                    ظ١طا                179239

ٗطز  62اؾپس                     اضـ                 122753

ٗطز  60قيطي چثٜٔٞ               ح٘يس                201370

ٗطز  67ضؾت٘ي ُٜدي٠ٜ ًتاب        يٞؾق                256820

ٗطز  61ض١ثطي                    حؿيٚ                197671

ٗطز  63قاٟ حؿيٜي ٛيا            ػٔيطظا              181409

ٗطز  68ػثسا٢ٔٓي                 ؾؼيس                124126

ٗطز  65ٗطٔثي ضاز                ٝحست                197179

ٗطز  63تكيطي ظيطٗاٛٔٞ           حاٗس                121477

ٗطز  68هطتاٛي                   ح٘يس                101341

ٗطز  58اهياٛٞؾي تٌاٛتپ٠         ٛٞيس                139840

ٗطز  65هطٛي                     ٗوساز               270018

ظٙ   65زّ اكطٝظ                 حٔي٠٘               120130

ٗطز  65ٗح٘سي هاظاٙ اػٔي         ٗحثٞب               169586

ٗطز  ١60اق٘ي                    اح٘س                217265

ظٙ   63ؾطاكطاظ                  ق٘ؿي                161565



ٗطز  67ٗح٘ٞزي                   اح٘س                260943

ٗطز  60قيلت٠                    يٞؾق                157659

ٗطز  66طآثي ُئِٞ              ٗح٘س                118260

ٗطز  65كتحي زٝضخٞٙ              ت٢ٜإ               223299

ٗطز  67تكيطٛػازز١واٙ            ٢ٗسي                223286

ٗطز  58پٜا١ي                    ق٢طإ               197477

ظٙ   66كرطي تيٞى اهآٞ          ؾ٢يال               254624

ٗطز  60پاقايي ٗطازٓٞ            حؿيٚ                206054

ٗطز  64ػثاؼ ظازٟ ٛياضي          ياؾط                125548

ٗطز  66ػيؿي ظازٟ                ٢ٗسي                250466

ظٙ   62ٛٞضي                     ؾ٘ي٠                143552

ٗطز  63ٗٔ٘ؼي ذٞظاٛي             ٗح٘س                130360

ٗطز  67ذٔئي                    اتٞآلعْ            161584

ٗطز  65ق٘ؽ                      آياؼ               197626

ٗطز  70ؾٔي٘ي                    ١ازي                180579

ٗطز  67ذٞـ كططت                 زاٝز                151369

ٗطز  65ضظايي ٢ُط                پي٘اٙ               223991

ٗطز  66صسهي ١ًٞؿاضٟ             هاؾٖ                233922

ٗطز  66خؼلطي تيطم               ٗطتعي               197933

ٗطز  60ٛصيطي                    ٗحؿٚ                148990

ٗطز  ١66اق٘ي                    ؾيساحؿاٙ            115063

ٗطز  60پطتاضي                   حثية                219912

ٗطز  59تاخيي                    ٗح٘سضظا             220154

ٗطز  64اٗاٗي                    ٗح٘س                239231

ٗطز  66اٗدسياٙ                  اٗيس                167009

ٗطز  66تي٘ٞضي ٢ٗط               خٞاز                171702



ٗطز  62ذاٛي اٝچتپ٠              ٢ٗطزاز              161230

ٗطز  66اتطا١ي٘ي                 حؿٚ                 211442

ٗطز  64كاضؿي                    ذكاياض              190425

  مرد66                    احمدي                 علي203809

ٗطز  69اضؿٞاٛي                  ح٘يس                167367

  مرد63            ارزومندليالكل               مصطفي227649

ٗطز  64اؾتاز                    حؿيٚ                179063

ٗطز  68اؾلٜسياضي ت٢طاؾ٘اٙ       اتٞشض               116242

ٗطز  67اؾٌٜسضي ٛؿة ؾيا١ٌٞ١يي    حدت                 268235

  مرد66                    افروز               بهروز232258

  مرد66                     چشمي               ميالد131730

  مرد63                   دارايي           اله عنايت168928

ظٙ   65اًثطي                    ؾؼيسٟ               179050

  مرد63          بيگ بهرام رضايي              عبداله174852

  مرد62                   شكوفگي                حامد260378

ٗطز  67اٗيطي پاى                كط١از               265747

  مرد64                جم شيباني            اكبر علي111652

  مرد62                    مرادي                سعيد255375

ٗطز  67اٗيطي ٛؿة                ؾيسٗؿٖٔ             209157

  مرد60                    يوسفي                محمد148728

ٗطز  68اٗيٜياٙ                  ػثاؼ                263188

ٗطز  63هطتاٛي ظٓيرايي           ٗح٘س                139757

ٗطز  60ًاظ٘ي                    زاٝز                160428

ظٙ   69تاهطي ظازٟ               ك٢ي٠٘               242111

ٗطز  66تطخياٛي پٞض              ؾداز                181141

ٗطز  67تطظَٛ                    ح٘يسضظا             124085

ٗطز  59ٛوٞي                     اٗيس                130648



ٗطز  66ػثسا٢ٔٓي                 ٗدتثي               170674

ٗطز  67ؾٔي٘اٛي ايؿي             ٗطتعي               179681

ٗطز  67پطٛسٟ                    ٗح٘س                133180

ٗطز  61ػثسي                     خٞاز                187645

ٗطز  63پٞضصياٗي ضٗدطزي          ػثاؼ                189138

ٗطز  64پٞضػثسا٢ٔٓي              ػثسآحؿيٚ           231959

ٗطز  67پٞض٢ٗطاٙ ظياضت           ػٔي                 186852

ٗطز  69ق٢يطي                    ٗح٘سضظا             164111

ٗطز  69خطخٜسي پٞض               ػٔي اًثط            112458

ٗطز  67خؼلطي ظازٟ               حٜظ٠ٔ               225287

ظٙ   61ٓٞذي                     طيث٠                180822

ٗطز  65ًاظ٘ي                    كط١از               136524

ظٙ   62خ٢اٛكا١ي خٞاضاٙ          كاط٠٘               197982

ٗطز  65ٓؼْ ػاضكي                حؿيٚ                101446

ٗطز  ٢ٗ65دٞضي                   ٗح٘ٞز               179023

ٗطز  64حات٘ي ُطٟٝ               ػ٘از                163878

ٗطز  69اًثطي ؾ٠ ُٜثس            اصـط                155591

ٗطز  65حؿيٜي                    ؾيسح٘عٟ             105975

ٗطز  68ز١واٙ                    ضظا                 248558

ٗطز  65ذساٝٛسٓٞ                 حؿٚ                 198837

ٗطز  64ز١واٙ پيط                ٗح٘سحؿيٚ            201819

ٗطز  65ٛدلي                     ػٔيطظا              149611

ٗطز  64حؿيٜي                    ٗدية آطح٘ٚ         107540

ٗطز  70زياٛي كط                 ضٝح اهلل            163604

ٗطز  64زيٜاضي                   ٗح٘س                124641

ٗطز64ؾ٢طاب ظ١ي                ٗح٘سػث٘اٙ           167202



ٗطز  64ضييؿي                    ٗح٘سضياض            163362

ٗطز  68اضخٜ٘سي                  قطيق                164511

ٗطز  65ضقيسي                    ايٞب                203353

ٗطز  67تصيطاح٘س                 ػثاؼ                238129

ٗطز  60ٗطازظازٟ                 اح٘س                228445

ٗطز  69ضٝيسّ                    ٗح٘سضظا             154489

ٗطز  63ظاضع پٞضهصط              ٗدتثي               246870

ٗطز  64ضييؿي                    ضحيٖ ترف            130690

ٗطز  70ظاضػي ٜٗٞخاٙ             حؿيٚ                277417

ٗطز  66ؾاضٝيي ٛػاز              حؿيٚ                144965

ٗطز  67ق٢ٜٞاظ                   ذساياض              112912

ٗطز  ١61اق٘ي                    حدت اهلل            248844

ٗطز  67ؾاالضي اؾٌطي             ؾداز                199320

ٗطز  63ؾاالضي ؾالخو٠            حؿٚ                 187235

ظٙ   70ؾاالضي ؾالخو٠            ظًي٠                187173

ٗطز  ١64اق٘ي ػطهطٞ              ؾيسػٔي              215787

ٗطز  63تٜي اؾسي                 ٗح٘س                167752

ٗطز  70ؾالخو٠                   ٗيالز               128898

ٗطز  65چطاؿي                    ػٔي                 158447

ٗطز  68ؾ٢طاتي                   ٗح٘سحؿيٚ            286288

ٗطز  68ؾيسي ٗطؿٌي               ٗح٘س                291822

ٗطز  69ؾيٞٛسي پٞض               حؿٚ                 135602

ٗطز  63حن پطؾت                  اٗيٚ                217235

ٗطز  62قٌيثا                    ػثسآطظا            215556

ٗطز  64قيطي                     ػٔي اصـط            218269

ٗطز  69صسين                     ٗحؿٚ                164817



ٗطز  69ػثسا٢ٓي ٛؿة              ٗدتثي               110901

ٗطز  69ق٢سازٛػاز                اٗيٚ                274444

ٗطز  50كاظٔي                    ػثاؼ                293018

ٗطز  66صاية                     ٗديس                256605

ٗطز  66ًاضُط                    حؿٚ                 176255

ٗطز  62ظياآسيٜي زقتراًي        حؿيٚ                262225

ٗطز  66ط٢٘اؾثي اتسض             ٗيثٖ                202660

ٗطز  64ٗح٘سياٙ                  اهثاّ               261944

ٗطز  67كطظاز                    ٗح٘سحؿيٚ            222805

ظٙ   67ػطتپٞضزا١ٞيي             قٌٞك٠               100308

ٗطز  66ػعيعي زيل٠               خاؾٖ                210662

ظٙ   68ػٔيعازٟ ػصاض             اكؿا٠ٛ              121896

ٗطز  63اضٗاٙ طا١طي              ٢ٗسي                271173

ٗطز  69قطكايي                   اح٘سضظا             214524

ظٙ   65هاؾٖ پٞض                 ظ١طا                186382

ٗطز  64ضح٘اٛي                   ٗح٘سصازم            104054

ٗطز  65ٓطٝٛس                    ؾؼيس                102382

ٗطز  69ًاٗطاٛي                  ت٢٘ٚ                147072

ٗطز  66حؿيٜي اتثاضيٌي           ؾيساضٗاٙ            129138

ٗطز  69ًطيٖ اتازي               ح٘يس                204914

ٗطز  68ٗح٘سياٙ اٗيطاتاز         اح٘س                228681

ٗطز  70ٗح٘ساتازي                ػٔي                 124422

ٗطز  62ٗحتك٘ي ٛؿة               ًاٗطاٙ              136957

ٗطز  62زضظي                     ٗح٘س                278097

ٗطز  70ٗح٘سي ٛػاز               ياؾط                242337

ٗطز  61ٗٔي ظازٟ                 زاٝٝز               223506



ظٙ   70ٗؿٜساٛي                  كاط٠٘               161248

ٗطز  64پاپاظازٟ                 ًاٗطاٙ              274133

ظٙ   68ضظايي                    ٗؼص٠ٗٞ              249877

ٗطز  67ٜٗٞچ٢طي                  ٗح٘سضظا             246259

ٗطز  64قا١ٞضزي                  ًطٕ                 191397

ٗطز  65ؾٔي٘اٛي خ٘اّ اتازي       ح٘يسضظا             244661

ٗطز  64تعٕ                      يحيي                197212

ٗطز  64قطيؼتي                   ت٢ٜإ               119935

ٗطز  63هطيكي                    ٗح٘س                169174

ٗطز  69ٗٞٓٞزظازٟ                ٗح٘س                191445

ٗطز  64ٗالحي                    خاتط                129280

ٗطز  65قليؼي                    ؾداز                206086

ٗطز  67ٛٞضٝظٗا١اٛي              كٞاز                254860

ٗطز  64اًطٗي اتطهٞيي            ػثاؼ                156615

ٗطز  63اتطا١يٖ ظازٟ             ضيثٞاض              238785

ٗطز  68پٞضذٞاخ٠ ت٢اتازي         اؾ٘اػيْ             129151

ٗطز  69چٜاضپٞض                  ايٞب                145348

ٗطز  66حيسضي                    ؾداز                105257

ٗطز  64ًطي٘ي اككاض              اٗيطحؿيٚ            137506

ٗطز  64تطظُطتلطٝيي              ػٔي                 183010

ٗطز  59اًثطي كيط اتازي          ٗح٘سػٔي             253141

ٗطز  64اؾالٗي ٗاٗآٞ            ٗدتثي               216000

ٗطز  67تي٘ٞضي                   ػٔي                 183683

ٗطز  70خٞزٝي                    حؿيٚ                127076

ٗطز  60ز١واٙ ز١ٜٞي              ٢ٗسي                165610

ٗطز  60صازهي                    ٢ٗسي                103289



ٗطز  64اهايي تسٓثٞ              ؾداز                180312

ٗطز  ٢ِٛ68ساضي                  حاٗس                181926

ٗطز  68تًٞٔي اِٛٞت              ؾراٝت               123558

ٗطز  63ػثسا٠ٓ پٞض               ضؾّٞ                120662

ٗطز  66ٗوثٞٓي                   ؾداز                196170

ٗطز  65اٝضخ٠                    ٗحي آسيٚ           176741

ٗطز  62ؿالٗي ٗٔي اتاز           صازم                119150

ٗطز  69ٗح٘ٞزي                   ٢ٗسي                184117

ٗطز  59تاهطكإ                  ؾٔ٘اٙ               152227

ظٙ   68پٞضاح٘سي                 زياٛا               108293

ٗطز  66تط١اٛي ٛآٞؼ             ت٢٘ٚ                172058

ٗطز  64حؿاٗي                    ٓو٘اٙ               194337

ٗطز  64ضؾتٖ ظازٟ                اضقس                118097

ٗطز  65ت٢اضي ؾاضٝخٔٞ            اح٘س                294341

ٗطز  69پاقايي                   ٢ٗسي                123396

ظٙ   66اشضٗي                    ؾٞؾٚ                233736

ٗطز  63پٜث٠ ٠ٜ٢ً ق٢طي           ٢ٗسي                293421

ٗطز  68ضؾت٘ي اخيطٓٞ             پي٘اٙ               253335

ٗطز  70ػثاؾياٙ                  ح٘يسضظا             187713

ظٙ   69ضتيؼ٠                    ٗحيا                187518

ٗطز  67تپ٠ ضقي                  اظاز                217344

ٗطز  67ذؿطٝقا١ي                 ٗحؿٚ                116640

ٗطز  ١68اق٘ي                    حؿٚ                 280824

ٗطز  64كايعي ٢ٗاتازي            حؿٚ                 215688

ٗطز  65صازهي ٝصلي               ٗح٘س                162309

ٗطز  69خِٜي ؾٞضٟ                ٛؼ٘ت ا٠ٓ            167659



ٗطز  64آٞٛسي اقياٛي            ضؾّٞ                213875

ٗطز  68حؿٚ ظازٟ                 ٢ٗسي                254626

ظٙ   67قا١پطي                   ظيٜة                235519

ٗطز  67چايچي ٛصطتي              اتٞشض               121506

ٗطز  61ػثاؾي                    ػٔيطظا              266850

ظٙ   68ضظٗدٞ                    ؾ٘ي٠                259447

ٗطز  64حعطتي پط                 ٗح٘ٞز               264915

ٗطز  59ح٘يسي ُٞضچيٚ هٔؼ٠        ٛاصط                123420

ظٙ   69حيسضظازٟ                 ت٢ٜاظ               154045

ٗطز  68حيسضظازٟ اؿثالؽ          ػٔي                 269203

ٗطز  59حيسضي                    ػٔي                 266521

ٗطز  65ذسازازي                  ػٔي                 260657

ٗطز  67ظاضػي                    ياؾط                174968

ٗطز  62ذٔيْ ظازٟ                ػٔي                 111459

  مرد65                 پشاابادي                 علي264451

  مرد64               عبديان دخت                رسول212258

ٗطز  66زاٛاخ٘اّ اتاز            حدت                 244260

  مرد47                تبار رضوي             سيدحميد233039

  مرد64                     نيري                مجيد195200

ٗطز  70ٛيي اٛسيف                ٗطتعي               129965

ٗطز  59خٞازي                    ٛي٘ا                196440

ٗطز  64ضحي٘ي ؿلاضتي             ٢ٗسي                246799

ٗطز  62ضخثي اتسا                ؾؼيس                234797

ظٙ   60ُطاٗي                    ظ١طٟ                171766

ظٙ   63ٗثاضًي                   ا٢ٓإ               259090

ظٙ   70ضظٞي                     كاط٠٘               227191

ٗطز  68پٞضػثيطي                 صاتط                250417



ظٙ   68چاٝقياٙ                  ك٢ي٠٘               227768

ظٙ   68ٗآي                     طيث٠                166775

ٗطز  ١64اق٘ي                    ؾيسحؿٚ              197277

ٗطز  58ضتيغ ٛػاز                ػٔي                 161549

ٗطز  66ٛظإ ذيطاتازي            ؾيسٗدتثي            229024

ظٙ   67ٓطلي ًكتاٙ               ٝخي٠٢               182085

ٗطز  64ػٔيعازٟ ُٔطيعي           اتٞآلعْ            222602

ظٙ   70صازهي                    ضهي٠                252767

ظٙ   70ياؾطٟ                    ٗطيٖ                212503

ظٙ   ١69ازي                     پطٝيٚ               256723

ٗطز  59صآحي ػٔي تالؿي          ػٔيطظا              190128

ظٙ   69ٗؼيٜي                    ؾي٘ا                224798

ٗطز  64ٗٞؾٞي                    ؾيسًاظٖ             193947

ٗطز  63ٗٞؾٞي                    ؾيسٗح٘س             135308

ظٙ   69خٜتي ٗوسٕ                ًي٘يا               159737

ٗطز  67ػثسا٢ٓي هٔواچي           ص٘س                 162874

ظٙ   67ػطتي                     كاط٠٘               271225

ٗطز66ًطيٖ زازظايي             ٢ٗسي                123716

ٗطز  56ػٔي ٗيطظآٞ              ػٔي                 215841

ظٙ   65ٛصطاتازي                 ٗط٢طٟ               174627

ظٙ   64اضؿٜسٟ                   ح٘يسٟ               215265

ٗطز  67تطا١ٞيي                  ٛٞضاح٘س             107590

ظٙ   70زض١ٝي                    كاط٠٘               156495

ٗطز  63هاظي ٛيا                 اؾ٘اػيْ             161831

ٗطز  66ٗيط                      هاؾٖ                111452

ٗطز66ز١ٞاضي                   ػثساالحس            213941



ٗطز66ؾازاتي                   ؾيسٗح٘سػاضف         193275

ظٙ   67ؿٜي پي٘اٙ                ظيٜة                118828

ظٙ   70هطايي                    ١٘ا                 180384

ظٙ   65هاؾٖ پٞض                 ؾؼيسٟ               144863

ٗطز67تٔيسٟ                    ؾ٢طاب               128887

ظٙ   69پاضؾ٠                    ؾ٘ي٠ٜ               127545

ٗطز  63ضح٘اٙ پٞض                ػازّ                219560

ظٙ   67ائٞٙ ًكٌٞٓي             كاط٠٘               130851

ٗطز  68ٓطلي پٞض                 ػٔيطظا              158006

ٗطز  64ق٘ؿي                     ػثسآح٘يس           146514

ٗطز  70زازاقي                   ضؾّٞ                266887

ٗطز  63حياتي                    اٗيط                219000

ظٙ   71ٗح٘سي                    ضاظي٠               208065

ظٙ   67اتطا١ي٘ي                 ك٢ي٠٘               140048

ٗطز  67اح٘سي ٜٗف                ٝحيس                255722

ٗطز  63اؾسي ٛيا                 اح٘س                130787

ٗطز  66قيطي                     يؼوٞب               126121

ٗطز  67ُٔسٝؾت                   ح٘يس                208014

ظٙ   63ٗطازي                    ظيٜة                109753

ٗطز  61ٗيطظاحؿيٜي               ٗح٘س                141728

ٗطز  68ياؾثالؿي قطا١ي           ٗحؿٚ                254743

ٗطز  63ٗطازياٛي                 ١يٞا                184039

ٗطز  65ضظايي                    ح٘يسضظا             145384

ٗطز  65ؾاػسٗٞچكي                پػٗاٙ               141917

ٗطز  68شٝآلواضي                ٗح٘سػٔي             147182

ظٙ   69زقتي                     ؾ٘ي٠                220941



ٗطز  ١61ازٝي                    ١ازي                232109

ٗطز  68تلت٠                     كطقيس               105228

ٗطز  60ياذچي تئِٞ              ٛاصط                254078

ٗطز  69اؾسي                     خؼلط                187165

ٗطز  65ضظايي                    ق٢طإ               124264

ظٙ   72اكعٔي                    ٗحسث٠               217071

ظٙ   60اهاخاٛي پٞضپيطي          ؾ٘ي٠                238464

ٗطز  71اًثطي                    ػٔي اٝؾط            209843

ظٙ   65كطتسقيطًسٟ               ح٘يسٟ               231809

ٗطز  63ا٠ٓ ٛياؾ٘اًٞـ            ػٔي                 194547

ظٙ   62ظ٢طاتي                   كاط٠٘               158240

ٗطز  65ٜٗصٞضٛػاز                حؿيٚ                242358

ٗطز  68تحطي                     ضظا                 213296

ٗطز  69تطزتاض                   ػٔي ضظا             280221

ظٙ   68تطي٘اٛي                  ت٢اضٟ               234790

ٗطز  65تعضُي ًاضي               ؾيسحؿٚ              103567

ٗطز  65تؿتإ                    خٞاز                126119

ظٙ   64ت٢طإ ظازٟ اؾٞضي         ػاطل٠               176966

ٗطز  67ت٢طاٗياٙ پطچٌٟٞ          ٗحؿٚ                275785

ٗطز  62تيي ٓط                   اتٞشض               119807

ٗطز  62ًاٝؾي                    ٗحؿٚ                160642

ٗطز  63پٞضاح٘سػٔي اهاٗحٔي       اٗيط                100937

ٗطز  63ؾؼيسي                    ؾاٗاٙ               103673

ٗطز  65حؿٚ تثاضقٞتي             ٗدتثي               189310

ظٙ   66حؿيٚ پٞض                 ٗؼص٠ٗٞ              220560

ٗطز  67حؿيٜي                    ؾيسٝٓي              198345



ٗطز  65ضٝحاٛي                   حاٗس                100635

ظٙ   67ح٘يسي                    ٢ٗطا٠ٛ              187771

ٗطز  60ذكٜٞزٗوسٕ                ؾيس١اقٖ             172530

ظٙ   67ٗيطحؿيٜي                 ٗطظي٠               282406

ٗطز  61زازاقي ؾطذٌاليي          ٗديس                207281

ظٙ   64ضح٘اٛي كيطٝظخايي         ٗطظي٠               116447

ٗطز  70ضحي٘ي                    ٗصطلي               105385

ظٙ   70ضزايي                    كاط٠٘               141258

ٗطز  63ضظاپٞضزػٞيؿطايي          حؿيٚ                222213

ٗطز  67ضٛدثط                    ٗح٘سخٞاز            130050

ٗطز  65ضٛدسٝؾت پطچيٌاليي        ياؾط                199341

ٗطز  66قيالتي ظازٟ ذٞزضًٝاٛي    ٗصطلي               147240

ٗطز  66ٗيؿٚ ت٘اض                ؾؼيس                159884

ٗطز  60ؾتاضظازٟ                 زاٝٝز               216315

ٗطز  66تؿتإ                    اٗيط                263001

ٗطز  65ؾطٝػٔي                   ٗح٘س٢ٗسي            147158

ٗطز  67ؾٔ٘اٛي ٛػاز              ٗح٘سحؿيٚ            208317

ٗطز  67ؾؼيسي                    ؾيٜا                109784

ظٙ   61هطهچياٙ                  ؾؼيسٟ               275260

ٗطز  64ؾٔحكٞض                   ػثاؼ                175049

ٗطز  67ؾيق ا٠ٓ پٞضٓساضي         ؾيسحؿيٚ             248749

ٗطز  65قطيؼت                    احؿاٙ               283333

ظٙ   65ص٘سي ٛيٌٞ                ٛازيا               176299

ٗطز  65قيري ػعيعي               ايٞب                212721

ظٙ   63صاتط                     ظ١طا                237199

ٗطز  63صآحي                    ٗح٘سصازم            143568



ٗطز  67صسهي ضؾت٘ي               حؿٚ                 130603

ٗطز  63طآثي هازيٌاليي          حؿإ                233358

ظٙ   69ؾٞضي                     ؾاضا                169686

ٗطز  60ػسئي                    اتطا١يٖ             283427

ظٙ   64اضياٜٗف                  ؾ٢يال               162224

ٗطز  64ػيؿي ظازٟ تٔتطى          ٗظا١ط               289683

ٗطز  62ؿعٜلطي ا١ِٜطًاليي        ؾيسٝحيس             183905

ٗطز  62قطاكت اتطهٞيي            ٗحؿٚ                134953

ٗطز  67كطخي پّٞ                 اؾ٘ؼيْ              214117

ٗطز  66كط١َٜ                    ضظا                 236568

ٗطز  68ٗسضؼ ؾثعٝاضي             ٗح٘سحؿٚ             251508

ٗطز  63هاؾ٘ياٙ ؾٞضتٜي           ؾ٘يغ ا٠ٓ            291983

ٗطز  64ػظي٘ي زذت قٞضًي          ؾيسٗح٘سػٔي          232399

ٗطز  59ًاظ٘ي تثاضاٗيطًاليي      ؾيسحؿٚ              255893

ٗطز  70ًاظ٘ي ؾيا١٘عُي           پػٗاٙ               187910

ٗطز  63اي٘اٛي                   ػٔي                 232086

ٗطز  68حداضي ٢ٗطيعي             ح٘يس                140018

ٗطز  62ًطٗي                     ١ازي                151574

ٗطز  61ً٘آي                    پٞضيا               166075

ٗطز  67ًٞثطي                    ؾيسػثساهلل          257734

ٗطز  66ًيٞاٛلط                  ٗح٘س                250931

ٗطز  65ُٔچٞتي كيطٝظخاٟ          ٛاصط                269144

ظٙ   64ُٔي ٗطظٝٛي               تتّٞ                174519

ٗطز  ١ُٞ59طضؾت٘ي                اٗيط                129529

ظٙ   66پٞضضخثي كيطٝظاتازي       كاط٠٘               258412

ظٙ   67ٗح٘سظازٟ چ٘اظًتي         ٗٔيح٠               231441



ٗطز  67ٗح٘ٞزخاٛٔٞ               ٗحؿٚ                110166

ٗطز  66ٗكٌٞتي تطٝخٜي            ؾيسػثسآٌطيٖ        277425

ٗطز  63حيسضي                    ٢ٗسي                216284

ٗطز  ٢ٗ62سخٞ                    ٗصطلي               216288

ٗطز  ٢ٗ65سٝي ٛيا                كعْ اهلل            172051

ٗطز  ٢ٗ60سي ظازٟ اٗيطي          ػثاؼ                217935

ٗطز  68قيطؿالٗي                 ٢ٗسي                197473

ٗطز  66ٗيطظااهايي ؾطح٘اٗي       ؾداز                145759

ٗطز  67ٛصيطي                    اٗيطحؿيٚ            255853

ٗطز  64ٛصيطي ٝاقٌٚ              ؾيق اهلل            155595

ٗطز  66ٛ٘ايي                    اٗيٚ                216552

ٗطز  64ٛيي پٞض                  ػٔي                 150529

ٗطز  67ٛيٌطٝيي                  ٛؼيٖ                115886

ٗطز  68ٝكايي ٛػاز               حؿإ آسيٚ          125384

ٗطز  ١49اق٘ي                    ؾيسٗح٘ٞز            190699

ٗطز  65يحيي پٞض                 ضحيٖ                176232

ٗطز  61اتٞطآثي ٗطٝض            ٗديس                247986

ٗطز  65اتطا١ي٘ي                 اًثط                278406

ٗطز  65اًثطي ًداتاز             ػيؿي                106719

ظٙ   61ضحي٘ي                    ضهي٠                215196

ٗطز  60پاى ضٝـ                  يؼوٞب               255483

ٗطز  62ػٔي پٞضكطز               ٛاصط                207120

ٗطز  62اٛسايكِط                 اؾ٘اػيْ             246274

ٗطز  62ٛدلؼٔي ظازٟ              ؾؼيس                219105

ٗطز  62تسٝي                     ؾيسضيثٞاض           116100

ٗطز  63اٛٞضي ظاضذ               ٗصطلي               290976



ٗطز  66حؿيٜي حاخي حؿٚ           ٜٗصٞض               156328

ٗطز  65ػٔيعازٟ شيع              ػٔيطظا              222092

ٗطز  65ٗحطٗي                    ١ازي                165911

ٗطز  65تاهطي ٗيساٛي             اتٞآواؾٖ           112767

ٗطز  63ٓثاف هاؾ٘ي ظٝاضٟ         ٗح٘سحؿيٚ            110947

ٗطز  59ٛٞضٝظي                   اٗيطضظا             265206

ٗطز  66تط١اٛي                   ٗحؿٚ                154155

ٗطز  65ٝحيسي كطز                ٗح٘سضظا             216347

ٗطز  64ٗساحياٙ                  اٗيط                194140

ٗطز  61تٌاٙ                     ٢ٗسي                225179

ٗطز  63اككاضٛٞـ                 ت٢ٜإ               169402

ٗطز  65قداػي                    اتطا١يٖ             213650

ٗطز  61ػاتسي                    ػ٘طاٙ               223531

ٗطز  62كطذي                     زاٝز                122551

ٗطز  69ٛازضي                    ؾياٗي               164180

ٗطز  71ٗح٘سي                    تاهط                221607

ٗطز  59ٗٞؾٞي چآؿثاضي           ح٘يس                207480

ظٙ   69خؼلطي ذٔلٔٞ              ٗػُاٙ               274617

  مرد60                    اشرفي                باقر204434

  مرد64               مرادي هللا               فرزاد239059

ٗطز  66حؿيٜي ٢ٗطاتازي           ؾيس١اقٖ             177833

  مرد59                    اميني            محمدعمار161046

  مرد62                زاده حاتم            هللا فضل161876

  مرد66               پويا حسيني             سيدمحمد288377

ٗطز  67ذسايي                    ٗح٘سصازم            219345

  مرد60                  خداخواه             محمدرضا245542

  مرد64                    زارعي                فريد243938



ٗطز  66ز١واٙ ٜٗكازي             ػٔي                 293543

  مرد62                  سليماني               افشين185793

  مرد66                     كاهه                ناصر225182

  مرد61               فرد مظاهري               مجتبي266180

ٗطز  65ز١واٛي ظازٟ تـسازاتاز    ٗح٘سحؿيٚ            176449

  مرد62         مهربان نژاداكبري                وحيد149964

  مرد60                     نوري                مهدي151197

  مرد66                 اتايي هل             سيدجليل126915

  مرد65                   يحيايي              كامران228098

ٗطز  60ز١واٛي ؾاٗاٛي            ٗديس                121638

ٗطز  ٢ً60طٗي                    اتٞآواؾٖ           236260

ٗطز  ٢ٗ62صب ػص٘تي               حاٗس                176920

ٗطز  63ضح٘اٙ پٞض                كطزيٚ               209711

ٗطز  64ظاضع ذٞضٗيعي             ٗح٘ٞز               179487

ٗطز  60اي٘اٛي ٛػاز              ٢ٗسي                228784

ظٙ   63ػكوي                     اػظٖ                281502

ٗطز  63ؾطاكطاظي اضزًاٛي         ٗح٘سضظا             198250

ٗطز  61ضحي٘ي                    اتٞطآة             103890

ٗطز  69ًٜؼاٛي                   ٗح٘ساؾ٘اػيْ         106021

ظٙ   67ػثاؼ پٞض                 قي٘ا                207987

ٗطز  61اح٘سي                    ٝحيس                118355

ٗطز  67ػچطـ                     ٗليس                135290

ظٙ   62ٗطٝج                     طا١طٟ               276777

ٗطز  60تئِٞ                    حؿيٚ                237771

ٗطز  63ؾؼيسي                    ؾيسحؿيٚ             232006

ٗطز  62ؿد٠ تيَ                  ٗح٘س٢ٗسي            229638

ظٙ   64حاج ٗح٘سي                ٗطيٖ                287214



ٗطز  64اي٘اٛي                   ٗصطلي               170470

ٗطز  ١66ازي                     ػثساهلل             168733

ٗطز  64زاٛكٞضپيپ                كطظاز               219443

ظٙ   64خالّ ً٘آي               كاط٠٘               124879

ظٙ   64قيد ٛٞض                  ظ١طا                256322

ظٙ   61ٓطلي                     كاط٠٘               267188

ظٙ   68ظتطزؾت ضٝزي              ا٢ٓإ               153988

ٗطز  65زاٛكٞض                   ٗديس                123508

ٗطز  64ضييؿي                    حثية                148237

ٗطز  60تٔٞذ                     اتاتٌط              129089

ٗطز63زازذٞاٟ                  ح٘عٟ                122689

ظٙ   59ضيِي                     غا٠ٓ                110118

ظٙ   64قيد ٝيؿي                 ٗطيٖ                129149

ظٙ   62هاؾ٘ي                    ذاططٟ               129644

ٗطز  62ز١واٙ                    ػٔيطظا              234810

ٗطز  63ايطاٛسٝؾت                ٗصطلي               134562

ٗطز  62ٗليسي                    ح٘يس                195618

ٗطز  61تيططكاٙ                  ٗح٘سخٞاز            197960

ٗطز  59حؿيٜي ٗوسٕ               ؾيس٢ٗسي             214326

ٗطز  66ق٢ثاظي ٛيا               ٗح٘س                256559

ٗطز  59ًاظ٘ي                    اٗيٚ                260772

ٗطز  65ًالٛتطي                  حؿيٚ                113343

ٗطز  60ٗيالزي پٞض               ٗدتثي               182912

ٗطز  64ٗح٘سي                    اهثاّ               214764

ظٙ   65حات٘ي                    ٗطظي٠               140752

ٗطز  64ٗح٘سٗطازي                ٗوساز               192882



ٗطز  66اح٘سي                    ضٝح ا٠ٓ             145357

ٗطز  69كتحي چك٠٘ هازضي          ػٔي                 192330

ٗطز  62حؿيٜي                    ٗيثٖ                204950

ٗطز  64ؾاضاٛي                   كط١از               188961

ٗطز  ١63اقٖ ظازٟ                ٢ٗسي                108420

ٗطز  65ػٔي اتازي                حؿيٚ                160657

ظٙ   69اؾالٗي                   ؾاضا                173284

ٗطز  63حثية ٓي                  ػث٘اٙ               214255

ٗطز  65هطٟ ؾٞكٔٞ                ت٢عاز               283110

ٗطز  65اضخٜ٘سالضي               ٗح٘سػٔي             146578

ٗطز  61ضظايي                    اٗيس                232357

ٗطز  60ظاضع ظيطى                ٗديس                111359

ظٙ   62صآح زيطيٚ               ظ١طا                175908

ٗطز  63كالحي ٓيچايي             ٗصطلي               122822

ٗطز  63ت٢ٜ٘ي                    ػٔيطظا              229359

ٗطز  66صحطايي                   ػٔيطظا              147955

ٗطز  56يٞؾلي ؾيٌاضي صايط        ًاٗياض              185692

ٗطز  64يٞؾق ٛيا                 اصـط                235477

ٗطز  61ؾاػتياٙ                  پػٗاٙ               141427

ٗطز  64صحاكي اتطهٞيي            ؾيسٗح٘سضظا          203070

ٗطز  67اظازٛػاز                 ٗح٘سػٔي             222817

ٗطز  65يٞؾلي                    ٝحيس                287055

ٗطز  94ًكاٝضظي ١طات             ضٝح ا٠ٓ             285857

ٗطز  58صٞٓتي                    ٢ٗسي                227745

ٗطز  62اضاؾت٠ ػثاؼ اتاز         ت٢ٜإ               116499

ٗطز  63صلطي ٗٞيْ                ٗحؿٚ                258155



ٗطز  63ًاظ٘ي ًلطاٛي             ٗح٘سضظا             104360

ٗطز  67اٛصاضي پٞضخطٕ اككاضي     احؿاٙ               210309

ٗطز  61ٗطازي                    اح٘س                183476

ٗطز  61ػثسكطحاٛي                ٗدتثي               241330

ٗطز  60ذيطي                     ؾؼيس                223974

ٗطز  62حؿيٚ پٞض                 تاتي                212181

ٗطز  65ٛظطي كط                  ٗؿؼٞز               210208

ٗطز  62ػثاؾي                    ضظا                 148180

  مرد64                    باقري                وحيد232853

ٗطز  69ًطي٘ياٙ ؾيٌٞٛسي          ح٘يس                259088

ٗطز  64حؿيٚ پٞض                 ً٘يْ                137789

ٗطز  65زٝٓت زٝؾت                ٗح٘س                293849

ٗطز  67ذسيٞي                    ٗح٘س                114308

ٗطز  60ٗطتعٞي                   ٗصطلي               238796

ٗطز  71ٌٗٔٞتي                   ح٘يسضظا             107011

ٗطز  65صآحي                    اتاشض               139267

ٗطز  67ضحيٖ پٞض                 ٗيثٖ                250220

ٗطز  61پاضؾا                    ؾؼيس                113737

ٗطز  58ياضاح٘سظ١ي               اٗيطاضؾالٙ          115542

ٗطز65حيات                     زضٗح٘س              138167

ٗطز  67اؾسي                     احؿاٙ               210383

ٗطز65تاضاٛي                   اٗطاهلل             191295

ٗطز63حاخي حؿيٜي               ٗصطلي               292238

ٗطز  67ُع٠ٗ                     احؿاٙ               237338

ٗطز  68هاؾ٘ي                    حؿٚ                 148169

ٗطز66احالّ ظ١ي                ػثسآويٕٞ           149375



ٗطز66پا١َٜ                    ٗٞالترف             114971

ٗطز  64ضييؿي                    اؾحن                177613

ٗطز  66ٗعاضظيي                  ػثسآـلاض           149252

ٗطز  66ؾِٔي                     كطيس                264676

ٗطز  67ؾٔي٘اٛي ًياؾطي           ٗح٘س                259678

ٗطز  64قاططي                    ٗح٘سػٔي             281674

ٗطز68تاٗطي                    ُْ ٗح٘س             168261

ٗطز64هازضي پٞض                ح٘يس                224845

ظٙ   65يعزاٛي ٗوسٕ              ٗؼص٠ٗٞ              259159

ظٙ   70ػٔي پٞض                  ؾحط                 216974

ٗطز  62تصيطياٙ                  ٗطتعي               217753

ٗطز  62ضقيسي اح٘ساتازي          ٗصطلي               110814

ٗطز  65هسٝؾي                    ٗح٘سحؿيٚ            188974

ٗطز  70ٗٔي ٗح٘سي                ضظا                 221725

ٗطز  64ت٢طاٗي                   ٗح٘سخٞاز            134651

ٗطز  60ٜٗصٞضٛيا                 حؿإ آسيٚ          213652

ٗطز  66ؾ٢ئي ظازٟ               ؾؼسي                183328

ٗطز  62حؿيٜي ٛيي                ؾيسياٝض             228695

ٗطز  67حات٘ي ٛيا                ٗطتعي               292700

ٗطز  62ايطخي                    ح٘يسضظا             175332

ٗطز  64ازي٠ٜ                    حؿٚ                 138970

ٗطز  63قا١طٝزي ٓ٘ط              قثاب                228487

ٗطز  67زإ ٛيا                  حاٗس                109586

ٗطز  68هٜازياٙ                  اٗيطحؿيٚ            223977

ظٙ   66ضكيؼي ًٔكتطي             كاط٠٘               185885

ٗطز  66هٜثطٛػازاٗيٜداٙ          كطظاز               253006



ٗطز  59ٌٗي                      اضزقيط              194894

ٗطز  62ذازٗي                    ٗدتثي               222305

ظٙ   59پيطاؾت٠                  پطٝيٚ               258010

ٗطز  65ٗوسؾي                    ح٘يس                140281

ٗطز  63تاهطظازٟ ١٘ايي           اح٘س                184299

ٗطز  68ضاحت خٞ                  ػٔي                 292797

ٗطز  62ضكيؼي تٜسضي              ٝحيس                183143

ٗطز  66ًاضُطاتطهٞيي             خ٘اّ                154794

ظٙ   60طثاطثايي ٗعضػ٠ ٛٞ        كاط٠٘               192735

ٗطز  66ؿالٗي حيسضاتازي          ٗديس                197215

ٗطز  ٢ٗ71طُاٙ                   ػٔي                 265581

ٗطز  62ٗظلط                     ٗحؿٚ                216840

  مرد66             نژاد اسماعيل               سامان248070

  مرد62                   سمناني            اصغر علي129699

  مرد65                    محمدي                عبدل220327

ٗطز  65ضؾت٘ي                    ػٔي اًثط            136448

ٗطز  65هسؾي                     ػٔي                 242719

ٗطز  64چطٝي                     ٗدتثي               249996

ٗطز  62حن خٞ                    ضؾّٞ                183119

ٗطز  68اتطا١ي٘ي                 پطٝيع               224643

ٗطز  68خطكي                     ٗصطلي               275637

ٗطز  59اكطازي                   اٗيطحؿيٚ            148099

ٗطز  61ح٘يسي                    ت٢طإ               237236

ٗطز  61اًثطي                    ٢ٗسي                168964

ٗطز  62ا٠ٓ زازي ١عاٟٝ           ػٔي                 233721

ٗطز  71ا٠ٓ ٝضزئي               ٗح٘سضظا             159164



ظٙ   57اٟٝ                      ٛطُؽ                180299

ٗطز  66تاظُيط                   ٗيٌاييْ             252787

ٗطز  64ٗالظ١ي                   ٗؿٖٔ                192804

ٗطز  67تطاهي                    اح٘س                260470

ٗطز  ٢ً65طاظٟ                   ػثسآح٘يس           149436

ٗطز  70اكطِٛاٙ                  حؿٚ                 131282

ٗطز  66ذطيثي ضاز                خٞاز                141004

ٗطز  62توي پٞض                  اٗيطحؿيٚ            239241

ظٙ   69توي ٓٞٛيا                ؾ٘يطا               245874

ٗطز  66تٔراتي                   ٗديس                276731

ٗطز  66تًٞٔي                    حؿٚ                 146048

ٗطز  65تًٞٔي                    ػٔي                 256093

ٗطز  64اچاى                     هثاز                251218

ٗطز  64خ٘طاؾي                   صلطػٔي              211712

ٗطز  68چوايي                    ٝحيس                102732

ٗطز  67حاخي هاؾ٘ي               ح٘يسضظا             221938

ٗطز  67اٗاٗي                    اح٘س                237050

ٗطز  68حؿٜي                     ٗدتثي               131192

ٗطز  61ح٘عٟ ٓٞ                  ٗديس                271873

ظٙ   59ح٘يسي                    ٗطيٖ                203089

ٗطز  67زضاظ١ي                   ُْ ٗح٘س             170132

ٗطز67ٗالظ١ي                   ٗح٘ساضقس            128399

ظٙ   64قآي تط                  ؾٌي٠ٜ               203192

ٗطز  67ذطاج                     ؾؼيس                125673

ٗطز63ز١اٛي                    ٗح٘سًطيٖ            196330

ٗطز  66ذٔئي زضٜٗي              اتٞآلعْ            108195



ظٙ   63زاٛيآي                  ٗؼص٠ٗٞ              199134

ٗطز  65ٗح٘ٞزظ١ي                 ؾٔ٘اٙ               163462

ٗطز66ضييؿي                    ٛاصط                171611

ٗطز  61ٛداضاٙ                   ٢ٗسي                109703

ٗطز  65اٗيطاٙ هٞظٝٓٔٞ           اتٞآلعْ            110613

ٗطز  68قا١٘طازي                 ٗيالز               107443

ٗطز  64ٗح٘ٞزي                   ت٢طٝظ               124124

ٗطز  64قطيلي                    ؾيسحؿيٚ             246519

ٗطز  67قطيلي                    ػٔي اصـط            288192

ٗطز  68ٗٞؾٞي اٗدس               ؾيساح٘س             142792

ٗطز  69ً٘آي                    ق٢طإ               159008

ٗطز  61صسضظٗاٛي                 ً٘اّ                129279

ٗطز  62ضٛدثطي تيٞضزي            ٗصطلي               161562

ٗطز  67صلطي                     ٗح٘س                231510

ظٙ   67طثيثي ضاز                ؾؼيسٟ               184228

ٗطز  58ؾطچ٢اٛي                  ٗح٘سًاظٖ            285091

ظٙ   65ؿطتي                     ظ١طا                194906

ٗطز  63ؿلاضي                    ٢ٗسي                221423

ٗطز  65كطا١اٛي                  ٗطتعي               197065

ٗطز  69كالحتي                   ٗح٘سضظا             115067

ٗطز  66هكالهي                   ٗؿؼٞز               256627

ٗطز  64ًاظٖ اتازي               ػٔي                 196815

ٗطز  62ًاييسي                   ٗح٘س                178256

ظٙ   63كالح ظازٟ اتطهٞيي        ٓيال                163519

ظٙ   67ًطي٘ي                    ٛطخؽ                185672

  مرد61                 اسكوييان                نعمت197624



  مرد65            شوركايي رنجكش                محمد282061

ٗطز  ٢ً66ٚ                      اح٘س                277994

  مرد70                    قايمي                امين114183

ٗطز  66ضظايي                    ٗحؿٚ                255504

ٗطز  71ٗح٘سي                    اح٘سضظا             206635

ٗطز  62ٗح٘سي                    ٗصطلي               283721

ٗطز  62كطخ                      ػثسآدٔيْ           130726

ٗطز  67ٗطازي                    ػٔيطظا              262921

ٗطز66اضتاتياٙ                 آياؼ               264539

ٗطز65قي٢ٌي                    ياؾط                152807

ٗطز  69ٗؼصٞٗي                   ٗؿؼٞز               211759

ٗطز  68حؿيٜي                    ٛؼيٖ                286785

ٗطز  65ضيِي                     يحيي                154465

ٗطز  63ٗٞؾٞي                    ؾيساتٞآلعْ         178678

ٗطز  64ٗٞؾي ذاٛي                ٗح٘س                124223

ٗطز  63قيد ٝيؿي                 ٝحيس                224015

ٗطز  66ت٠ ًط                    اتٞشض               122149

ٗطز  66ٛطاهي پٞض                اتٞآلعْ            163718

ٗطز66ذٞاخ٠ زاض                اؾ٘اػيْ             117429

ٗطز  76ٛٞضي ترف                 ٗح٘ٞز               136647

ٗطز  68ًيرا                     حؿٚ                 151236

ٗطز  ١68اق٘ي                    ؾيسٗطتعي            171466

ٗطز  65يعزي                     ٗؿؼٞز               229547

ٗطز  63يٞؾلي                    ضٝح ا٠ٓ             191344

ٗطز  65ُٔعاضپٞض                 ح٘يسضظا             216569

ٗطز  ٢ٛ70تاٛي                   ضظا                 180578



ٗطز68ضيِي الزظ                ػثسآكٌٞض           159828

ٗطز  61اؾالٗي ضٌٗاٛي            اح٘ساٗيٚ            111636

ٗطز  64تي٘ٞضي                   ٗصطلي               233171

ظٙ   65ضيِي                     ٗطيٖ                103137

ظٙ   63قاياٙ                    ًٔثٕٞ               119469

ٗطز  65ػعيعي ؾطخٞ               ػثسآح٘يس           176795

ٗطز  59ٗح٘سي                    كطظاز               216139

ٗطز  70ٗيطتٔٞذ                  ت٢طٝظ               183256

ٗطز67خ٢اٛتيؾ                  ٢ٗسي                207021

ٗطز70ق٢ٜٞاظي                  ٛصطا٠ٓ              192450

ٗطز  63پاًطٝاٙ                  ػثسآٜاصط           130866

ٗطز  64پاالـ                    ؾٔطاٙ               226197

ٗطز  68ُطز١اٛي                  ػثسآؿتاض           162551

ٗطز١64ٞتي                     زازضحيٖ             143957

ٗطز67ٝحيسي ٛيا                ٢ٗسي                136125

ٗطز  68تطخؿت٠ خ٢طٗي             كطقاز               241947

ٗطز  68ًا٠ٔٗ                    ضاٗياض              213976

ٗطز  69حؿيٜي                    ؾيسپيإ             162681

ظٙ   69حؿيٜي ضح٘ت اتاز          كاط٠٘               286944

ٗطز  61ٗح٘سي ٛؿة                ضظا                 171603

ٗطز  70هٔؼ٠ ػؿٌطي               ١ازي                166988

ٗطز  66تٞؾٚ                     يحيي                120747

ٗطز  62ٛصيطي تعٛداٛي            ػٔيطظا              291999

ٗطز  65اقطي                     ػث٘اٙ               150300

ٗطز  65ذٞقٜٞزخالٓي              ٗيالز               261218

ٗطز  67حؿٜي پػٝ                 ح٘يس                216461



ٗطز  48ز١واٛي قٞضًي             ٗح٘س                211668

ظٙ   65تًٞٔي اؾليچي             كاط٠٘               232395

ٗطز  68شاًطي ُٞياٙ              ػ٘از                140414

ٗطز  61قازٗاٙ                   ٢ٗسي                121543

ٗطز  66پاضؾي ًٔٞاٛن             يؼوٞب               124791

ٗطز  70تًٞٔي                    ت٢طٝظ               117099

ٗطز  70ضييؿي                    حؿيٚ                243319

ظٙ   70ٗيطظاٗح٘سٛإ             پطي ٛاظ             219770

ظٙ   62خ٘يطي                    ػصضا                222754

ٗطز  63ٗدا١س                    ٗرتاض               187128

ٗطز  59ضظايي ح٘عٟ ًٜسي          ٝحيس                196101

ٗطز  64اًثطي                    ٗح٘س                185790

ظٙ   67ت٢ٜازٝقاٛٔٞ              ُٔثٕٞ               113418

ٗطز  65ٗحثي اصْ                 ػٔي                 134239

ٗطز  67تٔٞتي                    حدت                 160453

ٗطز  60اؾسظازٟ                  اصـط                124173

ٗطز  65اتطا١ي٘ي                 هاؾٖ                221193

ٗطز  ٢ٗ72سٝياٙ ٛيطي             اًثط                136196

ٗطز  64اصالٛي                   خؼلط                129607

ٗطز  62ضظايي ذ٘ؿٔٞيي            ػٔي ٗح٘س            145692

ٗطز  65ُطخي                     ٗؿٖٔ                153594

ظٙ   66هطتاٙ ذاٛي               ٗطظي٠               196055

ٗطز  65ق٢ثاظي ػٔٞي              اتٞآلعْ            116141

ٗطز  62ًطي٘ي                    ٗح٘سصآح            280084

ظٙ   60تطًاقٞٛس                 ٗطيٖ                176999

ٗطز  64ذاٛي                     ذؿطٝ                235294



ٗطز  59صازهي تٞضاٛپكتي          ػٔيطظا              185833

ٗطز  63ضذكا                     ؿلاض                282257

ٗطز  68ُْ ٌٗاٛي                 ٗح٘س                111921

ٗطز  62هٜثطي                    اح٘س                132222

ٗطز  65حاخي ػٔي ظازٟ            اتطا١يٖ             240260

  مرد65           جوكندان احساني            سيدصداقت202982

ظٙ   54ًطٗي ٛاٗيٞٛسي            ق٘ؿي                264223

  مرد63                    ارازي           الدين نجم248405

  مرد64                    ايمري           عبدالياسر228039

  مرد62                    بياتي                مجيد234480

  مرد65                     جاهد                هادي262287

  مرد66                 خدامرادي                 رضا195408

ٗطز  65ٌٗي ٛصيطايي              حدت                 235013

  مرد62                 خوانساري                احمد162735

  مرد61                  رضازاده                يوسف284764

  مرد64             شهرزادبخشايش            ابوالفضل125155

  مرد64                     شيخي               ارشاد211083

  مرد61                    طاهري            محمدمهدي249277

  مرد64                    عزيزي                محسن248544

  مرد70                    كاظمي                احمد145532

  مرد61                   منتظمي                نويد251992

  مرد63                   مهاجري                حميد201637

  مرد66           تربتي نجارزاده               بهنام122199

ٗطز  70ػثاؾي                    حؿيٚ                188452

ظٙ   65حثيثي زضح                ٗحثٞت٠              155560

ٗطز  65ػاتسي                    ٗصطلي               108104

ٗطز  64اًثطظازٟ                 ٝحيس                211687

ٗطز  61ضظاظازٟ                  ح٘يس                164735



ٗطز  64ػؿٌطي                    اصـط                179472

ٗطز  66صازهي                    اؾحام               140273

ٗطز  64ٗيطظايي                  ًطيٖ                207381

ٗطز  60اصالٛي                   ػٔي ضظا             129095

ٗطز  61خ٘اّ اٗيسي               اح٘س                110823

ظٙ   59اكصحي                    ٛليؿ٠               160167

ٗطز  65تطاتي                    اح٘س                182644

ٗطز  61حاخؼٔي پٞض               ٗح٘سػٔي             123082

ٗطز  68ذؿت١ٞكديٚ                حاٗس                165969

ٗطز  64زيسٟ ٝض                  ضظا                 165313

ٗطز  61ضح٘تي                    ٢ٗسي                243964

ٗطز  63ضظايي                    ت٢طػٔي              196240

ٗطز  63ضظايياٙ                  اي٘اٙ               164908

ٗطز  66ضٗعاٛي                   ٗح٘س                178825

ٗطز  64ؾاػسي ٛؿة                ٝٓيس                228241

ٗطز  64ؾاػي آ٘اچٞاٙ            ٗرتاض               106813

ٗطز  62طا١اٛيا                  حؿيٚ                108631

ٗطز  67هاؾ٘ي                    اٗيس                205623

ٗطز  65ضٛدٌف ًٞكٔي              اؾحام               129306

ٗطز  68ًطي٘ي                    اٗيط                216104

ٗطز  65ظا١سچٞتط                 پي٘اٙ               139329

ٗطز  64ًكٞضي ٛيا                احؿاٙ               224738

ٗطز  65ٗطازي                    ايطج                243803

ظٙ   67ٗوصٞزي                   كاط٠٘               180878

ٗطز  67ق١ٌٞي ٗاؾ٠ٓٞ             ػ٘از                148909

ٗطز  63يٞؾلي                    اصـط                150398



ٗطز  65حؿيٜي                    ؾيسپي٘اٙ            114119

ٗطز  68ػثسآٌ٘ٔي                ؾداز                112110

ٗطز  63اٗيطي                    ضتيغ                170383

ظٙ   64صلطي ًيؿاضي              ؾ٘ا٠ٛ               142976

ظٙ   60صلٞي ٗيطٗح٠ٔ             ؾيسٟ حٌي٠٘          265024

ٗطز  63قٌطي                     ٗؿؼٞز               250780

ٗطز  64ػثاؼ ظازٟ هكالهچايي      ٗطتعي               228381

ظٙ   63ػثاؾي ٛػازخًٜٞساٙ        ظ١طا                176578

ظٙ   61ترتياضي                  ؾ٘ي٠                273632

ٗطز  64ػيٞظي ػٜثطاٙ             ٛي٘ا                237380

ٗطز  62ؿالٕ حعطت حدت            ًاظٖ                123154

ٗطز  64ٛظطي                     ؾؼيس                148588

ٗطز  65ه٢طٗاٛي ظاز              ؾداز                122879

ٗطز  65ذعٓي                     ٗؿٖٔ                194584

ٗطز  70كيطٝظؾيا١ًٞي             ٗح٘س                150653

ٗطز  67هاؾ٘ي پٞض                پي٘اٙ               198329

ٗطز  66طاطاضي                   ٗيالز               242981

ٗطز  63هٞاٗي ال١يدي             ػٔي                 173661

ٗطز  65ًاظ٘ي تاظاضز١ي           ؾيسٗح٘سحؿيٚ         161411

ٗطز  68ًالتي                    ت٢ياض               150883

ٗطز  64اٛن                      ٛؼ٘اٙ               210667

ٗطز  64ذآي ظازٟ                ٗح٘سضحيٖ            215098

ٗطز  65ًٞئي                    حاٗس                235432

ٗطز  ١68اق٘ي ًياؾطي             حاٗس                174195

ٗطز  67ُيتي ٛٞضزذكٌٜٞز١اٛي      ٢ٗسي                192129

ٗطز  63ٗح٘سي                    حاتٖ                268331



ظٙ   66ثاٜٗي                    ؾ٘ي٠                187866

ظٙ   64ٗطازي ٗعٝقي              كاط٠٘               218822

ظٙ   61ٗطٔن                     ػاز٠ٓ               207850

ظٙ   72اح٘سظازٟ                 طا١طٟ               292872

ٗطز  ٢ٗ68سي ظازٟ چ٠ٔ تطي        ؾؼيس                235942

ٗطز  65ذٞضتٚ                    ػثسآطحيٖ           285543

ظٙ   69ذازٗي پٞض                ؾ٘يطا               159251

ٗطز  62ٛٞضٝظي ًٞضي٠             ١اقٖ                176903

ٗطز  ١68ٞقٜ٘سپٞض                ٛٞيس                183653

ٗطز  65اتطا١ي٘ي                 ؾؼيس                261210

ٗطز  68زضتاٙ                    ػثسا٠ٓ              170343

ٗطز  64ؾطتاظي اؾلٜساتازي        ػثاؼ                248514

ظٙ   65اؾ٘اػئي                 ضهي٠                186363

ٗطز  69اٗيسي                    اٗيس                147162

ظٙ   63اٗيطي ٢ٗطتاٙ             ؾيسٟ ذسيد٠          191115

ٗطز  64اتكي تاظي                ؾيسػٔي اصـط         160389

ٗطز  67تِٞٛس                    ايٞب                226967

ٗطز  64ز١واٛي اقٌصضي            ً٘اّ                154815

ظٙ   64تياتي                    كطيثا               230241

ٗطز  68تطاتي                    اتٞآلتح            164580

ٗطز  68ت٢٘يسي ٛيط               اح٘س                261587

ٗطز  61تٞاظؼي                   ضظا                 198481

ٗطز  65حاخئٞ                   ؾؼيس                181108

ظٙ   54حؿٚ ظازٟ                 ٗحسث٠               245876

ظٙ   67ظاضع ذٞضٗيعي             ؾ٢يال               226124

ٗطز  60ظاضع ٛػازاقٌصضي          ػٔي اًثط            242230



ظٙ   68ذساٗطازي                 ٗطيٖ                156481

ظٙ   68ذساٝيؿي                  ؾاضا                224928

ٗطز  64ذٞقثيٚ                   يٞؾق                269717

ٗطز  68زٝؾتي                    ػٔي                 219037

ٗطز  69زٟ پ٢ٔٞاٛي               خ٘كيس               289559

ظٙ   67ضحي٘ي اشيٚ               ٗطظي٠               212078

ٗطز  63ؾتاضي زٝٓت اتاز          اٗيط                191053

ظٙ   66ضٝؾتايي                  كطٝظاٙ              188747

ٗطز  66ظاضػي                    ػٔي اًثط            128749

ٗطز  59ظاضػي ًلايت              حك٘ت ا٠ٓ            133164

ٗطز  65اصـطظازٟ                 اح٘س                120474

ٗطز  62صازهياٙ                  زاٝز                172739

ٗطز  59ٗثكطي                    ٗح٘س                284614

ٗطز  67ٛؼ٘تي يِٜد٠              قٌط                 157736

ٗطز  70ؾالٗي                    اتٞآلعْ            272572

ٗطز  66ؾِٔي                     ٗح٘س                128839

ٗطز  64ٗيطٝهكالم                كطين                158895

ٗطز  63ٗطازي                    ١ازي                227616

ٗطز  65ٗح٘سپٞضُْ ازٕ            اتطا١يٖ             257687

ٗطز  ١64سايت ايٞضين             ضحيٖ                209808

ٗطز  66صآح                     اؾ٘اػيْ             213798

ٗطز  68صسٝهي پٞض                ١ازي                181001

ٗطز  61ح٘يسي ظِٛيط              ػثاؼ                222796

ٗطز  65طاٝؾي اؾرا               حاٗس                238390

ٗطز  65صازهي                    ؾيسٗح٘ستوي          164299

ظٙ   65ػاقٞضي هطثي٠             ؾٌي٠ٜ               158267



ٗطز  69هطتاٛي                   پي٘اٙ               144096

ٗطز  66ػثسي                     ػازّ                259723

ٗطز  64ػعيعي                    ٗح٘سضظا             117243

ٗطز  66ػٔيعٗاٛي                 يٞؾق                292265

ٗطز  64ٛٞضي                     صسيق                114161

ٗطز  69ٗطازي                    ٗح٘س                277557

ٗطز  61كوي٠ ٛٞضٗح٘سي            ٗرتاض               257561

ظٙ   67كيطٝظاتازي               كاط٠٘               256748

ٗطز  70هپاٛٞضي                  صاتط                140019

ٗطز  63هٔراٛي                   ٗؿٖٔ                157533

ٗطز  70ًاٗياب                   اح٘س                227753

ظٙ   67ًطٗي                     ؾ٢يال               235484

ٗطز  61ًطي٘ي                    ٗصطلي               123610

ٗطز  62ًطي٘ي ًٝيْ               ػٔيطظا              242344

ٗطز  62تطًاٙ                    ضح٘ت ا٠ٓ            287262

ٗطز  64ًياٛي                    ٢ٗطزاز              144689

ٗطز  64ُٞزضظپطيسضي              ٗطتعي               226867

ظٙ   66ٗديس                     خ٘ي٠ٔ               196686

ٗطز  67ٗؼآي                    ؾيساٗيط             193914

ٗطز  60ٜٗٞٗي                    ٗديس                230070

ٗطز  ٢ٗ64سٝي قٌية               ٢ٗسي                194386

ٗطز  62ٗيطظايي                  ٗديس                172617

ٗطز  69ٛٞضٗح٘سي ً٘اّ            ١ازي                159214

ٗطز  65ٛيي ػ٢س                  ٢ٗسي                274635

ٗطز  63ٛيٌاٙ كط                 ؾيٜا                149862

ٗطز  ١64اق٘ي پطٛس               ؾيس١ازي             164819



ٗطز  64يعزاٛي                   ػٔيطظا              222708

ٗطز  70اتطا١ي٘ي                 قؼثاٙ               116655

ٗطز  65هطيٞٛساؾٌٜسضي            ح٘يس                164963

ظٙ   94خالٓي                    ٗيٜا                218490

ٗطز  93اؾ٘ؼئي                  ٝحيس                196416

ٗطز  64ض١ٜٝسٟ                   ٗديس                290676

ٗطز  63ٝٓي ٛػاز                 ػثساهلل             271595

  مرد62                     رضوي                كمال112250

ٗطز  65ٓطيلي                    ًاظٖ                105808

ٗطز  64اخطي                     اح٘س                259197

ٗطز  68ٗطازي پٞض                ػثاؾؼٔي             175782

ٗطز  59ػثاؾي                    ؿالٗحؿيٚ            256617

ٗطز  58خؼلطي                    اؾ٘اػيْ             250992

ٗطز  62قيد ٛظطؾالٗي             ح٘يسضظا             256801

ٗطز  66ُٔي خؼلطاتاز             زاٝز                167526

ظٙ   65اضـ                      ق٢ال                173138

ٗطز  58ًطٗي                     ٗح٘ٞز               282428

ٗطز  68اضخيٜي                   ؾداز                188954

ٗطز  65زاضايي ظازٟ              ػٔي                 198791

ٗطز  67قٖ اتازي                 ٗصطلي               256175

ٗطز  65هاؾ٘ي                    ػٔي ٗح٘س            237150

ٗطز  64ٗٞٗثيٜي                  ٗح٘سػٔي             228492

ٗطز  66يٞؾلي                    حؿيٚ                113052

ٗطز  64صآح ٛػاز                حؿٚ                 238399

ٗطز  62هطتاٛياٙ                 ٗح٘س                227611

ٗطز  60ضكيؼي                    ٜٗٞچ٢ط              223598



ٗطز  65ٛػازحؿيٚ پٞض             اًثط                122746

ٗطز  67زازضؾي                   ضاٗيٚ               226234

ظٙ   62تكاض                     كاط٠٘               249842

ٗطز  59ًطي٘ي                    يٞؾق                120957

ٗطز  63ػعيعي                    ح٘يس                274566

ٗطز  64ٜٗتظطي                   ػثسآويٕٞ           215868

ٗطز  65هطٛديي                   ػثسآحٜاٙ           232131

ٗطز  64قا١سي                    ًيٞاٙ               145610

ٗطز  63حؿيٜي                    ؾيسياؾط             197916

ٗطز  64قٌطي                     ٢ٗسي                222075

ٗطز  ١ًٞ65ي                     اتطا١يٖ             158028

ٗطز  65ٗح٘ٞزي ًٔسٟ              ٗح٘س                211220

ظٙ   67ذعايي                    ؾاضا                191949

ٗطز  66ضظايي ا١ِٜطاٙ            ٛصيط                155523

ٗطز  63ٗوسؾي ٓكٌاخاٛي           ٗح٘سػٔي             165717

ٗطز  66ذٞق٠ چطخ                 ػٔي اًثط            101158

ٗطز  65حسٝزي                    ػاتس                147990

ٗطز  63اصـطي                    صآح                200700

ٗطز  69ٗؿاكط                    ٛاصط                193247

ظٙ   68شاًطي                    ضاظي٠               206212

ٗطز  65ػؿٌطٗح٘سي اتطهٞيي        حؿيٚ                115623

ٗطز  ٢ٗ59سي ظازٟ اضزًاٛي        ٗح٘سػٔي             229845

ٗطز  60ٌٗي                      ػاتؽ                221939

ظٙ   67ػٔي ظازٟ                 ضهي٠                138129

ٗطز  63ًٜؼاٛي                   ٗٞؾي                232852

ٗطز  64ػيؿي پٞضًٔرٞضاٙ          ًطيٖ                137524



ٗطز  58اؾحن ظازٟ                ػٔي                 213395

ٗطز  65تطاتي                    ٢ٗسي                210475

  مرد66                    اورعي             محمدرضا225683

  مرد59                   بوربور                مهدي213339

  مرد66                    تقيلو                جالل177145

  مرد60            دهاقاني دوايي                مجيد279338

  مرد63                    شهيدي             محمدرضا108531

  مرد59             هنجني معماري            اميرحسين157869

  مرد59                     نجفي                هادي212457

ٗطز  64اًثطظازٟ                 ٗحؿٚ                210109

ظٙ   64صازهي                    ٗطيٖ                181253

ٗطز  61پٞضػٔي                   ٗح٘سصازم            274430

ٗطز  62قيطٝاٛي                  ٢ٗسي                294103

ٗطز  68خٔئياٙ                  ضظا                 150837

ظٙ   60ٗوطب                     ؾيسٟ ظ١طا           189118

ٗطز  62ػثسا٠ٓ تسيؼي             ؾؼيس                218880

ظٙ   64خٔئي                    پطؾتٞ               213111

ٗطز63اًٞاٙ                    ق٘ؽ آسيٚ           215574

ظٙ   63ٗطؾٔي                    ؾيسٟ ١ٞضيا          138895

ٗطز  64ٛثي زٝؾت                 ػٔيطظا              158243

ظٙ   63ٛٞضي                     ؾؼيسٟ               144243

ٗطز  63ٗح٘سي                    ٗح٘س                173909

ظٙ   61ذيطذٞاٟ                  ؾ٘ي٠                196424

ٗطز١ًٞ66ؿتاٛياٙ               ٗديس                251005

ٗطز  63ذاهاٛي                   ٗطتعي               291073

ٗطز  61صآحي ٗـاٛٔٞ             اكطاؾياب            138531

ٗطز  65ؾپا١ي                    تكيط                171734



ظٙ   69اٗيسي                    ؾؼيسٟ               152882

ٗطز  69ؾ٢طاب ظ١ي                ٗح٘ساٗيٚ            172901

ٗطز  71اٗيطي                    اًثط                115585

ظٙ   69خ٘كيسظ١ي                 ظضي                 165181

ٗطز  65اٗيطي                    ٗحؿٚ                132104

ٗطز  61قيطاظي حاخي ٗيطي ١ا      حؿيٚ                143016

ظٙ   62ػثسآوازضي               ؾٜٞض                168862

ظٙ   64ٛاظطي ظازٟ               ٗطظي٠               234334

ٗطز  64ٗوثٔي زا٠ٜٗ              اتطا١يٖ             149175

ظٙ   63اٗيطقٌاضي                ٓيال                134545

ٗطز  65ؾؼيسي                    ؾيٞاٙ               120162

ٗطز  62طاطاض                    ػثسآطقيس           227331

ٗطز  ١66ٞقٜ٘س                   ت٢طإ               145392

ٗطز  64پٞض١اق٘ي                 اتٞشض               256819

ٗطز  ٢ٗ61طزاضهاي٘واٗي           ضظا                 235729

ٗطز  63ؾؼازت پٞض                كطقاز               109928

ظٙ   67ًطي٘ي حاخي ذازٗي         ػاز٠ٓ               109600

ظٙ   63حؿيٜي ٝاخاضي             ٗؼص٠ٗٞ              237251

ظٙ   60ػٔي٘طازياٙ               ٛطُؽ                129174

ظٙ   70تاهطي كط                 ٗيٜا                204223

ظٙ   63صٔحي                     ؾؼيسٟ               256639

ظٙ   62ذثاظي ز١رٞاضهاٛي         طٜاظ                233910

ظٙ   63اؾسظازٟ اح٘ساتاز         شًي٠                204329

ظٙ   64ؾؼيسٝضخٞي                ظ١طا                171489

ظٙ   68اصـطياٙ                  كاط٠٘               215807

ظٙ   68ٗطيري                    ػصضا                187992



ظٙ   71ٗحثؼٔي ظازٟ كطز          ظ١طا                226105

ظٙ   66اشضتطظيٚ                 ٛؿطيٚ               186347

ظٙ   66اتطا١ي٘ي زقتي            اكؿا٠ٛ              168875

ظٙ   65حؿيٚ پٞض                 ؾ٘ا٠ٛ               212783

ظٙ   67اضزا                     ٢ٜٗاظ               180842

ظٙ   68زاٝٛسپٞض                 ١يطٝ                230491

ظٙ   65ًطي٘ياٙ                  ق٢ال                231958

ظٙ   67ػيؿي ظازٟ زيطػٔي         ذاتٞٙ               172614

ظٙ   68ًالقي                    كطيثا               164579

ظٙ   66اكتاتي اهثاـ             اقطف                198741

ظٙ   69ضٛدثطٝچيٚ                ظ١طا                107415

ٗطز  67قاٟ ٌٗٔي                 ٗيثٖ                211949

ٗطز  64قا١٘طازي                 اؾالٕ               149920

ظٙ   64ضحي٘ي                    تتّٞ                143617

ظٙ   67اح٘سي ٗيطى               ٓيال                140670

ظٙ   69پ٢ٔٞاٛي                  ؾ٢يال               173259

ظٙ   64ظا١سي                    ٗطيٖ                247621

ظٙ   65ػثاؾي زضٟ تيسي           ظ١طا                193428

ظٙ   66ٗظا١طي ت٢طاٛي            ٛطُؽ                199080

ظٙ   65اػطاتي                   ٜٗصٞضٟ              233192

ظٙ   65حاخي ١اق٘ي ٝضٛٞؾلازضاٛي  ٗيٜا                242703

ظٙ   66اؾسي                     ٗؼص٠ٗٞ              195113

ظٙ   69ٜٗصٞضظازٟ                كطقت٠               143000

ظٙ   64ا٢ٓي زٝؾت                ؾؼيسٟ               256960

ظٙ   65كوي٠ ظازٟ                كطٝظاٙ              114008

ظٙ   67زازكط                    ؾؼيسٟ               225371



ٗطز  60ٗح٘سي                    خٞاز                163070

ظٙ   69ٛ٘اظياٙ                  احؿا٠ٛ              221858

ظٙ   65اؾ٘اػئي ظازٟ            ظ١طا                207132

ظٙ   64تاهطي تاؽ اتطيك٘ي        ا٢ٓإ               253277

ظٙ   66اؾتازظازٟ                ضيحا٠ٛ              185616

ظٙ   68اًثطي                    ظ١طا                161281

ظٙ   71تطاتياٙ                  ظ١طا                208936

ظٙ   68حيسضي هعااٙ              تكاضت               187055

ٗطز  63ٗطازي                    ٗصطلي               291896

ظٙ   66صآحي ٗثاض٠ً             اػظٖ                250292

ظٙ   67ٗطازياٙ                  ا٢ٓإ               199436

ظٙ   68ضؾت٘ي ٛدق اتازي          ٗطظي٠               214007

ظٙ   65صازهي ػٔٞيد٠             ضيحا٠ٛ              163904

ظٙ   66پطٛسٝاضًٞقي              ؾؼيسٟ               105612

ظٙ   62تركي                     ضهي٠                212190

ظٙ   61خ٘آي                    ظ١طا                222187

ظٙ   66كيعي                     ٓيال                202506

ظٙ   65هاؾ٘ي                    ػطي٠                198998

ظٙ   67تاهطي                    ٗؼص٠ٗٞ              190157

ظٙ   65اح٘سي ٛيا                ؾاضا                180026

ظٙ   64ػعيعي                    كطقت٠               205330

ظٙ   65صٞكي ظازٟ                طيث٠                290475

ظٙ   69تركا                     ٛسا                 265765

ظٙ   65ا٠ٓ ياضي                 ٢ٗؿا                174972

ظٙ   67ػثسا٢ٔٓياٙ               ٛٞقيٚ               175191

ظٙ   65ضقيسي                    ؾ٘ا٠ٛ               250442



ظٙ   68تسضٓٞ                    ٓيال                265197

ظٙ   67تيٌسٓٞ                   ظ١طا                174025

ظٙ   68پٜا١ٔٞ                   ٛؿطيٚ               212647

ظٙ   65ؿلاضي                    ؾيسٟ پطيٞـ          228808

ظٙ   64هٞي پٞض                  ٢ٗؿا                167500

ظٙ   68كاظٔي ضٝقٜسٟ             ؾاضا                131721

ظٙ   62اٗاٗي آٜي               ظيٜة                124767

ظٙ   67ايْ ؾؼازتٜ٘س             ٗطيٖ                117559

ٗطز  65خالٓٞٛس                  اصـط                234424

ظٙ   63ذطٗي ٛيا                 ٛيطٟ                155236

ٗطز  66حات٘ياٙ                  ػٔي                 193405

ظٙ   58ضظاهٔي تيِي              ٝخي٠٢               283938

ظٙ   71ًاظ٘ي                    كاط٠٘ ؾازات         221285

ظٙ   67ٗح٘سپٞض                  ضهي٠                159460

ظٙ   70ٗطازي                    ت٢ٜٞـ               180283

ظٙ   69ٛاصطي تٌاٛتپ٠            اكؿا٠ٛ              179912

ظٙ   61اٗيٜي                    ػايك٠               165310

ٗطز  65ز١واٛي تاؿي              ًاظٖ                202112

ظٙ   65كطاٗطظي                  ٛؿطيٚ               148731

ظٙ   66ت٢طاٗي                   ٗيتطا               284604

ظٙ   67حيسضي اضچٜساٛي           صسيو٠               153913

ظٙ   65پٞضاػ٘ا                  اػظٖ                259886

ظٙ   70حاً٘ي                    ظ١طٟ                214195

ظٙ   58ضظي ظازٟ                 كطحٜاظ              269408

ظٙ   64حسازياٙ                  ٗٔيٌا               101671

ظٙ   66ٗح٘ٞزي                   كطيسٟ               201207



ظٙ   68تكيطي                    غيال                158769

ٗطز  66ؾثحاٛي                   ٗيثٖ                271618

ظٙ   67ظضاٝقاٛي                 ٗطيٖ                248947

ظٙ   64اضاظي                    ضحي٠٘               238998

ظٙ   66ذاٙ حؿٜي ُيعٟ ضٝز        اًطٕ                240956

ظٙ   66ؾٞضي                     ُْ ٛاظ              206029

ظٙ   68پيطي                     طيث٠                166566

ظٙ   70ٛٞضٗح٘سي                 ٢ٗسي٠               166826

ظٙ   72صثٞحي                    ظ١طا                181951

ظٙ   63ٗرتاضي ٗاليي             ؾ٘ي٠                201755

ظٙ   70اتطا١ي٘ي                 طا١طٟ               209754

ظٙ   60ظٗاٛياٙ                  ُيتا                268697

ظٙ   62اًطٗي اتطهٞيي            ؾ٘ا٠ٛ               157334

ٗطز  52ًكاٝضظكطز                ٛٞضآسيٚ            130495

ٗطز  66ُٞزضظي                   ٝحيس                242039

ٗطز  66ٗحثي                     ؾؼيس                245398

ٗطز  66ٗح٘سي                    ػٔي                 135110

ٗطز  66ٗؼظ٘ي ُٞزضظي             ٗح٘س                177226

ٗطز  ٢ٗ68طاتي                   ؾٔ٘اٙ               131297

ظٙ   69اتف كطاظ                 كاط٠٘               149822

ٗطز  70صآحي                    ؾيسًاٗياض           204492

ٗطز  68خؼلطٛػازهطٟ تپ٠          ٗيثٖ                292004

ٗطز  66ٗيطظايي اخيطٓٞ           ٗحطٕ                104546

ٗطز  62ٗٞحسي آٜي               ٗح٘س                292037

ٗطز  68تطًياٙ                   ٢ٗسي                158743

ٗطز  65ٗح٘سقطيلي                ػٔي                 131289



ٗطز  64چتطايي                   ٗح٘س                188926

ٗطز  68يازُاضي                  حثية ا٠ٓ            261606

ٗطز  66اهاقا١ي                  ضظا                 219726

ٗطز  68ػثاؾي                    ٗدتثي               170699

ٗطز  66پٞضحؿٜي                  كطقاز               292179

ٗطز  67ًطي٘ي                    ؾيساح٘س             107545

ٗطز  63ًطٗي                     ٢ٗسي                235832

ٗطز  69تي ؿ٘ي                   ػٔي                 118547

ٗطز  63تاتٔي                    ٗحة ػٔي             222371

ٗطز  66حؿٜي اؾل٢طٝز             ضؾّٞ                235892

ٗطز  70چٞپاٛي                   اؾ٘اػيْ             279386

ٗطز  69ٛاظطي ضيعٟ ُي            ٗؿؼٞز               209916

ٗطز  69چٞپاٛي                   اتطا١يٖ             279150

ٗطز  64ظيثايي                   ػثسا٠ٓ              124501

ٗطز  62كطٛإ                    ضظا                 112262

ٗطز  66اؾ٘اػيْ ظازٟ             ٢ٗسي                125023

ٗطز  69هٜاػتي                   ؾيسحؿيٚ             185006

ٗطز  ١65ٞقٜ٘س                   ٗيثٖ                288685

ٗطز  63ضٗعاٙ ظازٟ               اتٞآلعْ            262100

ٗطز  65خٞاٛ٘طزي                 ح٘يسضظا             229201

ٗطز  64زضذكاٙ                   ٗصطلي               213682

ٗطز  67اصـطپٞض                  ٢ٗطاٙ               162643

ٗطز  72ؿلاضي                    صازم                238778

ٗطز  69زضيداٛي                  صازم                246442

ٗطز  69آ٘اؾي ٛيا               ؾتاض                272256

ٗطز  61ض١يسٟ                    ٗصطلي               159227



ٗطز  64ذيطذٞاٟ ضحيٖ اتاز        حاٗس                138610

ٗطز  69اح٘سػٔيعازٟ پكتيطي       حؿيٚ                155923

ٗطز  60ضٗعاٙ ٛػاز               اضٗاٙ               112558

ٗطز  69اًثطي                    ؾٔ٘اٙ               239661

ٗطز  71يٞؾلي                    ايٞب                235906

ٗطز  64ػٔيعازٟ قٞيئي           ازضيؽ               251956

ٗطز  ١ًٞ68ي                     ؾؼيس                178227

ٗطز  65ًطي٘ي تٌٔٞ               ٗيالز               275075

ٗطز  66ز١واٙ ت٢اتازي            ٝحيس                114916

ٗطز  62ٗٞؾٞي                    ؾيسٗحؿٚ             222613

ٗطز  68خثاضي                    حؿيٚ                166965

ظٙ   66كطٗاٛي اضز١ايي           ظ١طا                251087

ٗطز  65ٗٞؾٞي                    ؾيسحؿإ آسيٚ       223012

ٗطز  66ؾٔطاٛٔٞ                  اٗيط                231109

ٗطز  63ؾ٢طاتي                   كط١از               177163

ٗطز  67ػثاؾي ٝيطا٠ٛ ي           ؾداز                130791

ٗطز  70اصحاتي                   ؾيسضٝظت٠            162936

ٗطز  67پيك٠ ٝضپٞض               ٗح٘س                168007

ٗطز  65يٞؾلي                    ٗؿؼٞز               285772

ٗطز  67ًاؿصٓٞ                   ٗح٘س                163724

ظٙ   68اح٘سي                    ػطي٠                104984

ظٙ   66تؿٔي٘ي                   ٛطُؽ                182771

ٗطز  61طا١طي ه٘ي                ؾيسٗح٘س             130551

ظٙ   60ٗطازي چازُاٛي            ٛد٠٘                163398

ٗطز  65ًٖ                       ػثسآح٘يس           232497

ٗطز  65خؼلطياٙ ٝضٛٞؾلازضاٛي     ؾيساح٘س             182794



ظٙ   ١ًٞ70ٌٚ                    كاط٠٘               240609
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ظٙ   66اٗيٚ آطػايايي           ا٠٢ٓ                110532

ٗطز  68حؿٚ پٞض                  كط١از               197203

ظٙ   59صاية ٛداض                اضظٝ                229050

ٗطز  61ٜٗصٞضي ضظي               ٢ٗسي                161746

ٗطز  64ٗيطحؿيٜي                 ؾيسحؿيٚ             193861

ظٙ   69تاج پيٌط                 ظ١طٟ                201817

ظٙ   64ٛيٌٞكط                   ؾحط                 100341

ٗطز  63قليغ اتازي               ػٔي                 280974

ٗطز  59اح٘سياضي ؾٜٜسج           ضظا                 119895

ظٙ   59شتيحي ؾٔطاٛي             ك٢ي٠٘               125317

ظٙ   69خ٢اٛي تٜسضي              ٗطيٖ                252584

ظٙ   59ياظضٓٞ                   ظ١طا                139605

ٗطز  64هٔيعازٟ اهثالؿي          ٢ٗسي                252797

ٗطز  67اخاهٔٞ                   اح٘س                103405

ٗطز  66اح٘سي                    ٗديس                232513

ٗطز  65اؾ٘اػئي هالت            ت٢ّٔٞ               170027

ٗطز  69اشضُٞٙ                   ػٔي                 105646

ٗطز  65اٝخاهٔٞ                  حدت ا٠ٓ             259924

ٗطز  70پطتٞي                    ؾيستاتي             169544

ٗطز  70ثاتت ضاؾد                ٢ٗسي                195423

ٗطز  ١71ازياٙ                   ػثاؼ                182704

ٗطز  72تيِسٓي                   تصيط                107805

ٗطز  68ذيطاتازي                 ػثاؼ                122966



ٗطز  67كالح ًطي٘ي               حؿيٚ                113572

ٗطز  60تطًي                     ٝٓي                 167454

ٗطز  62خعٗوسٕ                   ضحيٖ                262872

ٗطز  67ت٢ازضاٛي                 ٝحيس                213358

ٗطز  68ٗح٘ٞزي                   ؾؼيس                171732

ٗطز  64حعطتي                    اٗيس                274875

ٗطز  62هٜاػتياٙ                 ٗح٘س١ازي            284521

ٗطز  64ذساتٜسٟ ٓٞ               ٗح٘س                114948

ٗطز  69قؼاػي                    ؾداز                224435

ٗطز  63اتطا١ي٘ي                 ؾيسٗح٘سصازم         124548

ٗطز  66زٝؾتي                    اكعْ                159331

ٗطز  64حؿيٜي                    ؾيسؾاٗاٙ            164791

ٗطز  68خؼلطي ُس٠ٛ               حؿيٚ                119827

ٗطز  66اكؿط                     ؾداز                208898

ٗطز  61ٗح٘سي ٝيؿطٝزي            اٗيط                206034

ٗطز  71ٗثكطي                    اح٘س                232144

ٗطز  64ق٢ثاظي                   ػٔي                 145323

ٗطز  70اتي                      ٗح٘س                159127

ٗطز  67صازهي                    ضظا                 127614

ٗطز  67صآحي                    ٗدتثي               213017

ٗطز  64خؼلطي ٛسٝقٚ              اتٞآلعْ            290524

ٗطز  64ػاقٞضي پؿ١ٌٞاٛي          ٗدتثي               181120

ٗطز  64ػثاؾي                    اؾ٘اػيْ             248389

ٗطز  63ػثاؾي كطز                خٞاز                294008

ٗطز  61ػثٞزي اٝؿّٞ تيي          حؿٚ                 198382

ٗطز  71ػٔي خ٘اػتي ات٢طي         ٗصطلي               212728



ٗطز  64ػثاؾپٞض                  ػٔي                 124482

ظٙ   61صآحي حوي                ٛا١يس               257660

ظٙ   65هاؾ٘ي                    ؾ٘ي٠                236289

ٗطز  66ؾؼازتي ُٔسيط             ٗح٘س                143167

ٗطز  69ًچٔٞ                     ٗح٘س                188727

ظٙ   65ٛيي ٜٗف                  ظيثا                256953

ٗطز  69ضاٗياٙ                   ت٢عاز               200541

ٗطز  68ػثاؾي                    ٗحطٕ                124508

ٗطز  63كرطي هٞضٗيي              خٞاز                265377

ٗطز  69ػكوي                     ضظا                 262548

ٗطز  61اح٘سياٙ كط               اٗيط                281220

ٗطز  68ٗح٘سي                    اتٞآلعْ            278723

ٗطز  65ٗح٘سي                    ح٘يسضظا             211212

ٗطز  65ٗح٘سي                    ٛثي ا٠ٓ             152815

ظٙ   67كٞالزي                   ظ١طا                195055

ٗطز  68ٗوسٕ                     ٗحؿٚ                169160

ٗطز  66ًطي٘ي ذٞظاٛي             اح٘س                271343

ظٙ   61ٗطيغ                     پطٝا٠ٛ              287363

ظٙ   64صسضي                     ٗطيٖ                220404

ٗطز  66ٗٞؾٞي                    ؾيسٗٞؾي             109147

ٗطز  69تحطاٛي كطز               زاٝز                279569

ٗطز  62ضقيسي پٞض                خٞاز                288885

ظٙ   65قا١طظايي                 ؾ٘ا٠ٛ               178090

ظٙ   65اؾٌٜسضي آٞهطٟ           اًطٕ                291355

ظٙ   62ٝٓي ٗح٘سظازٟ             ٛصيث٠               207001

ٗطز  65ذسايي                    يحيي                235697



ظٙ   63ياضياٙ ًٞپايي            ؾ٘ا٠ٛ               286260

ٗطز  72قا١پٞضي اضاٛي            اٗيط                174716

ٗطز  67ذاٝضي                    ح٘يس                250510

ظٙ   72ٗح٘سظازٟ                 پطٝيٚ               221948

ٗطز  70كطخي                     اؾ٘اػيْ             260732
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ظٙ   59هاخاضذؿطٝي               ظ١طا                246317

ٗطز  68ًاٗطاٛياٙ                ؾداز                216863

ٗطز  62ظاضػي ٗح٘ٞزاتازي         ح٘يس                185062

ٗطز  71ٝحست طا١ط                اؾ٘اػيْ             174719

ظٙ   65ؾٜسُْ                    كطيثا               289810

ظٙ   64قا١ؿٞٙ                   ٗحثٞت٠              253895

ٗطز  71حيسضي ٗيطيي              ٗح٘س                236785

ظٙ   68ؾاالضي كٞضى              ظيٜة                162657

ٗطز  59ذؿطٝي                    حؿيٚ                186360

ٗطز  71اضكؼي                    ٗطتعي               155675

ظٙ   64ٗيطتيٌي                  إ آثٜيٚ           116414

ظٙ   67ٛصيطي                    طا١طٟ               223650

ٗطز  65قيرؼٔي                   ٗيثٖ                221839

ٗطز  64ضحٜ٘ي                    ٢ٗسي                216955

ظٙ   68ظاضع                     ٗطيٖ                222913

ٗطز  61ؾاضيدآٞ                 ػثاؼ                268092



ٗطز  61قيطؿالٗي                 اتطا١يٖ             122589

ظٙ   71ضقيسي                    ت٢ٜٞـ               142215

ٗطز  65هطتاٛي                   تٞكين               181439

ٗطز  65ؾالخو٠                   اٗيطحؿيٚ            176911

ٗطز  65ٛصطا٢ٓي                  ٗح٘سحؿيٚ            293476

ظٙ   68ق٘ؽ آسيٚ                ؾحط                 126332

ظٙ   65ٛٞضي ؾطذاٛي              ا٢ٓإ               163787

ظٙ   69ٗرت                      ذطيث٠               211505

ٗطز  69اؾالٗي كط                ػثسآؿٔيٖ           126559

ظٙ   67ًٟٞ ٗؿٌٚ زيٞقٔي          ًثطي                290529

ٗطز  68اح٘سي ُٞضخي              خٔيْ                233712

ظٙ   65ػاليي                    كطيسٟ               234276

ظٙ   62ٛازيظيٜة292450

ٗطز  58ًطي٘ي                    اتٞآواؾٖ           256874

ٗطز  66كالح                     ٗح٘س                146079

ٗطز  65ًطتاليي ًطيٖ             اٗيطحؿيٚ            284870

ظٙ   67ٛٞضٝظي                   ظ١طا                203855

ٗطز  70ؾعااٛٞضي                 ٢ٗسي                260246

ٗطز  64ٗح٘سپٞضهطخو٠             هاؾٖ                175801

ٗطز  68ٗساحي                    ٗيثٖ                216883

ٗطز  69ٗطتعٞي                   ػٔي اصـط            142086

ظٙ   70صازهي خٞظاٛي             ػاطل٠               224645

ٗطز  61خطاح ظازٟ                ٗؿيح                215585

ٗطز  59ٛيطٜٝٗس                  ػٔي اًثط            136880

ٗطز  64ذٔيْ ظازٟ                ضظا                 264482

ٗطز  65خؼلطي                    ٗديس                271904



ٗطز  68ًاكي ٗٞؾٞي               ٗح٘ٞز               165847

ٗطز  64اصالٛي                   ح٘يسضظا             162856

ٗطز  60ال٠ٓ ٗاغيٚ               ضحيٖ                175507

  مرد65                خوشنويسان                 رضا291996

ٗطز  59خاٛي                     ػثاؼ                161676

ٗطز  69حيسضي ضٝزذا٠ٛ            حاٗس                236581

ٗطز  70اح٘سي                    ٗح٘سػٔي             248424

ٗطز  63ظضخٞ                     ٗحؿٚ                211908

ٗطز  67ؾطزاضي ٛؿة               ؾداز                157634

ٗطز  65حثيثي                    حاٗس                161841

ٗطز  67ٗيطظازٟ                  اٗيس                128896

ٗطز  64ًطي٘ي ذطٗي               اؾ٘اػيْ             163125

ٗطز  65تيٜف                     ضحيٖ                115045

ظٙ   64قازٓٞ                    قيٞا                110353

ظٙ   67ضظايياٙ صٞٗؼ٠ تعضٍ       ٛد٠٘                196931

ظٙ   71ٌٗٔي زيعخي               ا٢ٓإ               275455

ٗطز  70ًاظ٘ي حٌي                ح٘يس                258374

ٗطز  68چٜاضي                    حاٗس                253491

ٗطز  69ظايطي                    ح٘يس                108840

ٗطز  61اؾسي                     ٗدتثي               195318

ٗطز  69خٔئياٙ                  ػٔي                 107442

ٗطز  67ًٔٞيي                    ٗديس                200912

ٗطز  61ػٞض پٞض                  ؾٔ٘اٙ               208426

ٗطز  67ؾ٢طاتي ؾيالتي            يٞؾق                233636

ٗطز  61ضظٞي ٢ٛاز                ػٔي                 205830

ٗطز  65تاتايي اٗئٜٞيي          ١ازي                201809



ظٙ   66ٛػازحؿٚ                  ٛطُؽ                133338

ظٙ   64ٛٞحي                     ٝحيسٟ               286020

ٗطز  62اٗيطي پٞض                ٗدتثي               133272

ٗطز  66صازهي ٛوسػٔي ػٔيا        ٗح٘س                283311

ٗطز  68خٞازياٙ                  يٞؾق                161663

ٗطز  70اؾسپٞض١ٜسٝاضي            ؾداز                116043

ٗطز  68صلايي                    ٗح٘س                224076

ٗطز  65ػٔيراٛي                  ت٢طٝظ               232605

ٗطز  64اصْ ظػيٖ                 ٗح٘سطا١ط            155488

  مرد67               پيچا خليلي                 رضا233325

ٗطز  66ذسازازپٞضچ٢اضتٌاتي       ٗصطلي               284653

ٗطز  64ذطؾٜسي                   ياؾط                209557

ظٙ   59ٗطزٕ                     ذسيد٠               249375

ٗطز  63ٗؿِطي                    ضظا                 217913

ٗطز  66ػٔي پٞضزاضاتي            ضؾّٞ                133814

ٗطز  70اشضي                     ػثسآ٘طٔة           141099

ٗطز  70ٛصيطي ز١ح                ٗح٘سخٞاز            203687

ٗطز  68آلتي چواُالٛي           ػٔي                 137002

ٗطز  64ظٗاٛپٞض                  ؾيسضظا              130496

ٗطز  67حؿٚ ٛػازاٛاضًي           ً٘اّ                199285

ٗطز  64ظ١طاًاض                  حؿٚ                 206979

ٗطز  66ق٢٘طازي                  اتٞشض               167374

ظٙ   70ٗطازي اؾسًٜسي            ٓيال                172692

ظٙ   67قداػي                    ؾ٘ي٠                175896

ظٙ   68هاؾ٘ي هٔؼ٠ هاؾ٘ي         كطظا٠ٛ              206995

ٗطز  64تركي                     ٗٞؾي                166309



ظٙ   67ٗؼسٌٛٚ                   ظ١طا                292306

ٗطز  62خاٛي                     ح٘يسضظا             286545

ظٙ   65ػطب ٗوصٞزي               كاط٠٘               116274

   زن66              شكتايي فالح              مهرانه200696

ظٙ   67ضٗعاٛي ٗوسٕ              ٗطيٖ                133052

ظٙ   64ق٢طإ كط                 كاط٠٘               162330

ظٙ   61اٜٗي كطز                 ٛليؿ٠               258934

ظٙ   69قيطزّ                    ظ١طا                203706

ظٙ   63اهايي                    ظ١طا                184734

ظٙ   65احؿاٛي پٞض               ٗطيٖ                176703

ظٙ   68ظاضػي زٝزخي              ٗطيٖ                230795

ظٙ   65هٔي پٞض                  ٗطظي٠               229051

ظٙ   71ٝحيسي ٛػاز               ٗطيٖ                165701

ظٙ   65اٗيطي زٟ اح٘سي           ػطي٠ آؿازات        239538

ظٙ   64خؼلطي                    كطقت٠               110754

ٗطز  68ق٢طياضي                  ٗدتثي               172937

ظٙ   66ًطزي خع                  ا٠٢ٓ                169489

ظٙ   68ٗيطاهاپٞضذطزٗطزي         ؾيسٟ احؿا٠ٛ         205029

ظٙ   64تيِسٓي                   كطذٜسٟ              236544

ظٙ   68ظئٜي ًطٗاٛي             اٗي٠ٜ               191435

ٗطز  68ٛٞضاٛي                   ٢ٗسي                130579

ٗطز  67ٝكايياٙ                  ٗيالز               146837

ٗطز  59ٜٗٞٗي                    ػثسآوازض           278223

ٗطز  64ٛساف ذيطاتازي            ٗح٘ساؾ٘اػيْ         218580

ٗطز  64ٗٞؾٞي ٢ٗسي اتازي         ٗح٘س                228201

ٗطز  61ياضاح٘سي                 ؾؼيس                243622



ظٙ   65ضحيٖ ظازٟ                كايعٟ               245006

ٗطز  67ظاضع                     حثية                124045

ٗطز  65ًطي٘ي تطًاٛي             اتٞآلعْ            141634

ٗطز  ٢ًٔ64ط                     ٗصطلي               103820

ٗطز  66ػثسا٠ٓ ظازٟ              ٝاحس                179355

ٗطز  65الٗؼي ضاٜٗسي             ػثسا٠ٓ              124388

ٗطز  65اٛٞضي                    ٝحيس                257704

ظٙ   71اؾتازق٘ؽ                 يِا٠ٛ               240717

ٗطز  69تيٞى اهاظازٟ             حؿيٚ                219306

ظٙ   67خٜاتي                    ظ١طٟ                150391

ٗطز  64ٛٞضٝظپٞض                 حؿيٚ                259797

ٗطز  66ؿلٞضياٙ تطٝخطزٛيا        ٗحؿٚ                260370

ظٙ   70ًطي٘ي                    ٗػزٟ                223968

ٗطز  68خ٘آي                    ٗديس                275890

  مرد66                    حامدي            محمدصادق167688

  مرد64                    حبيبي                 حسن124484

ٗطز  64اتطا١ي٘ي ضاز             ػٔيطظا              179819

  مرد63              زادگان حسين                مجيد105352

  مرد69               باويل صفري            اميرحسين210792

ٗطز  66اٗاٛي                    حؿيٚ                113807

ٗطز  68ايٞتي                    حثية اهلل           175174

ظٙ   68ٛوطٟ اي                  ًٞثط                284095

ٗطز  66ٛٞضي                     ٗح٘س                196898

ٗطز  65تطاتي                    ؾيسؾؼيس             255341

ٗطز  67تيٜاي ضٝزي               ياؾط                183638

ٗطز  64حؿيٚ                     ٗح٘سي               216081

ظٙ   59حؿيٚ تثاضٗطظتآي         كاط٠٘               179864



ٗطز  65شتيحي ثاٛي               حؿيٚ                229575

ٗطز  68ضا٠ٗ                     ٗح٘س                259242

ٗطز  68ضؾتٖ ٛػاز                ٢ٗسي                240767

ٗطز  60ضقيسي                    احؿاٙ               186738

ٗطز  69ضظٞي                     ؾيسحؿيٚ             233686

ظٙ   58ض١ايي                    ٗطيٖ                201306

ٗطز  65ظ٠ِٜٛ اتطا١ي٘ي           يؼوٞب               159261

ظٙ   71ؾازات                    ؾيسٟ ؾپيسٟ          147393

ٗطز  68ؾؼسآسيٚ                 ٗح٘ستوي             242883

ظٙ   64ضخايي                    اضظٝ                188440

ٗطز  65ؾؼيسي پٞض                كطظاز               158236

ٗطز  68قاٟ چطاؽ                 ؾيسصازم             281900

ٗطز  66قاٟ چطاؽ                 ؾيسػٔي              238956

ٗطز  68قداػي                    ٗح٘ٞز               120432

ٗطز  63صطاحتي خٞيثاضي           ٢ٗسي                223707

ٗطز  67ػاقٞض                    ػٔي                 251296

ٗطز  66ػآ٘ي                    ٗؿؼٞز               200859

ظٙ   67ػٔي حؿيٜي                ت٢ٜاظ               174278

ٗطز  68كط١ٜ٘سضاز                حاٗس                285662

ظٙ   66هاؾ٘ي                    ظ١طا                239985

ظٙ   65هاؾ٘ي                    ١سي                 187021

ٗطز  66هطتاٛياٙ                 اؾ٘اػيْ             281101

ظٙ   69ًؿايياٙ                  كاط٠٘ ؾازات         233250

ٗطز  65ٗحثي اٛاتت               ػٔي                 215221

ٗطز  62ٗح٘سي                    ؾيساتٞطآة          242434

ٗطز  65ٗؿٔ٘ي                    ٗطتعي               231505



ٗطز  65ٗصاحثي                   ٗحؿٚ                199286

ٗطز  67ٗاليي پٞض                ٢ٗسي                234263

ٗطز  69ٗٞؾٞي                    ؾيسٗح٘سخٞاز         199847

ٗطز  65ٗيطظايي                  ٗح٘سضظا             184359

ظٙ   66ٛٞضي                     ذسيد٠               193802

ظٙ   67ػٔي اًثطي                كاط٠٘               273677

ٗطز  56يٞؾلياٙ                  ٛدازػٔي             240829

ٗطز  64كطٝظاٙ كط                خؼلط                256692

ظٙ   ٢ٗ69٘اٛسٝؾت                ؾ٘ا٠ٛ               107392

ٗطز  65اهايي                    ٗح٘س                151030

ٗطز  59ٗطازي                    ٗصطلي               239687

ظٙ   71پٞظـ                     ظ١طا                139995

ظٙ   65اًثطي                    ضاحيْ               220769

ظٙ   63الٓياٛپٞض                ٗطيٖ                112317

ٗطز  66ػٔيٜوي ١ا                كطيسٝٙ              249868

ظٙ   66اٛسيك٠                   قيطيٚ               231891

ٗطز  69قٌطي ًياٛي               ؾ٢يْ                205540

ظٙ   67صآح پٞض                 ؾي٘يٚ تاج           183433

ظٙ   66خاٗي                     ؾ٘ي٠                232654

ٗطز  69حؿيٜي                    ؾيسٗحؿٚ             216403

ٗطز  68تاهي ظازٟ                كط١از               175935

ٗطز  62اؾ٘ؼيْ پٞضچيطاٛي         ػثسا٠ٓ              220885

ظٙ   63صلطي                     ٛسا                 167689

ٗطز  67ذٔئي ٛػاز               ؾيسٗحؿٚ             107099

ٗطز  63ؾؼيسياٙ                  اؾ٘اػيْ             288857

ٗطز  66حيسضي                    ٗح٘سضظا             201640



ٗطز  69ظاضع                     حثية                166026

ظٙ   67ضظاپٞض                   پطي چ٢ط             205081

ٗطز  67كتحي ططظٕ                هاؾٖ                234915

ظٙ   68حؿئٜٞ                   قواين               245549

ظٙ   69اي٘اٛي                   ٢ٗطتاٙ              139698

ٗطز  64ذاٗؿي                    ؾيسضظا              205205

ٗطز  63اح٘سي                    اؾ٘اػيْ             190808

ظٙ   67ت٢اضي                    پطي ٛاظ             249767

ٗطز  67اتاشضي                   ٗح٘سضظا             280928

ٗطز  59اتطا١ي٘ي ٗوسٕ            ٗؿؼٞز               130160

  مرد61                     طبسي            سيدمرتضي246909

ظٙ   60حؿيٚ پٞض                 ٛطُؽ                110988

ظٙ   67صحطايي                   كاط٠٘               167567

ظٙ   71ٗح٘سظازٟ                 ق٢طظاز              250546

ظٙ   72كٞالزيٚ                  اضظٝ                166209

ٗطز  63حيسضي كط                 اتٞآلعْ            144740

ظٙ   69ضقيسي                    ظًي٠                111906

ٗطز  69ؾاضاٛي                   اٗيس                108743

ٗطز  68ٗح٘سي                    ػويْ                242262

ظٙ   ٢ً68ٚ ؾاّ                  كاط٠٘               262658

ظٙ   60ٝحساٛي                   كطٝؽ                185044

ٗطز  66ٗيطحؿيٜي                 ؾيسػٔي              286641

ٗطز  65ٗديسي                    ١يٞا                231094

ٗطز  68اؾالٕ پٜاٟ               ػٔي                 260265

ظٙ   61قطيلي                    ؾحط                 238915

ظٙ   66اٗيطؾطزاضي               صسضا                214877



ٗطز  59قٌطي                     ٛدق                 221209

ظٙ   65اهاخاٛي                  ظ١طا                228291

ٗطز  66اهاخطي                   اٗيٚ                221496

ٗطز  63ٗؼ٘اضياٙ                 ؾؼيس                169677

ظٙ   67ًياٛي                    ٗؼص٠ٗٞ              206352

ٗطز  69ت٢ٜ٘ياضي                 كطقاز               201052

ظٙ   68توٞي٠                    اكؿا٠ٛ              137304

ٗطز  61پٞضٗطاز                  اتٞآلعْ            164590

ٗطز  63ثاهة كط                  اح٘س                232766

ٗطز  63خؼلطي                    ػازّ                115577

ظٙ   69خًٞاض                    ٗؼظ٠٘               191804

ٗطز  63ؾيلي                     ؾيستاهط             168221

ظٙ   66حؿٚ پٞض                  ػاطل٠               171355

ٗطز  64حؿيٜي                    حثية                217003

ٗطز  67ذاخٞي                    حاٗس                190083

ٗطز  63ذؿطٝتيَ                  ػثسآ٘ديس           140023

ٗطز  70زضٝيكي                   كط١از               148151

ٗطز  64ًٔٞضي ًٔٞض               ػٔيطظا              161303

ٗطز  64زقتي                     ١ازي                201458

ٗطز  71ز١واٛي                   ٗح٘س                279781

ظٙ   68ضخايياٙ                  حٌي٠٘               252175

ٗطز  70پاؾثاٙ                   ػيؿي                217921

ٗطز  60ضكايي                    ؾيساٗيس             245368

ٗطز  64تيعايي                   ٗح٘سضظا             118041

ٗطز  69پٞضضقيسي                 ٝحيس                133543

ظٙ   68ظٗاٛي                    صسيو٠               234597



ٗطز  67ضٝقٜايي                  ائ٘اٙ              147012

ٗطز  67ٗح٘سياٙ                  ٗحؿٚ                187702

ٗطز  67پٞضٗحؿٜي ًٔٞضي           ٗديس                109327

ٗطز  67ػثسآؼٔي پٞض             ٗحؿٚ                255131

ٗطز  65ػثسا٠ٓ پٞض               حؿيٚ                177449

ٗطز  66اح٘سي تكٜيعي             ًٞضـ                258705

ٗطز  70ػطاضظازٟ                 ٗح٘سخٞاز            228126

ٗطز  65ػثاؾي اتازچي             ٗح٘ٞز               217697

ٗطز  57ًطٗي                     ضظا                 292121

ظٙ   65ًطٗي قؼاض                ٗطظي٠               166574

ٗطز  ١ًٞ62ِطز                   ١ازي                189210

ٗطز  67تياتي                    ؾؼيس                158666

ٗطز  66اٝخاهٔٞ                  ٗدتثي               161981

ٗطز  66ٗؼسٛساض                  اتٞآلعْ            279439

ٗطز  64ٗؼٖٔ                     ذٔيْ                130438

ٗطز  67ٗيطت٢طؾي                 ؾيسػثسآطظا         232626

ٗطز  65ٛداتي                    حؿيٚ                149976

ٗطز  55ٛٞتطي                    ح٘يس                202425

ٗطز  65حيسضي ًٔٞاٛي             ٗؿٖٔ                105126

  مرد67           قورقچي پوررحيم               مجتبي208601

  مرد70              زاده پيرولي                سعيد226981

ٗطز  65هاؾ٘ي ٗح٘ٞزاتاز          ؾؼيس                227488

ٗطز  68ص٘سي                     احؿاٙ               216449

ٗطز  64اٛصاضي                   خٞاز                272249

ٗطز  68اًثطي                    ياؾط                222168

ٗطز  67ؾاػسي                    يٞؾق                140253



ٗطز  64يِا٠ٛ                    ٗحؿٚ                210638

ٗطز  67حاخي حؿيٜي               ضظا                 227523

ٗطز  65اًطاٗي ٛػاز              ٗآي                288704

ٗطز  67كطا١اٛي                  حؿٚ                 180430

ٗطز  63ظٗطزي اٛٞض               ح٘يسضظا             223846

ٗطز  67اح٘سي                    ت٢ٜإ               212956

ٗطز  63اح٘سي ٢ًٜٞج              ؾؼازت               260282

ٗطز  70ػآي قا١ي                ٗصطلي               271931

ٗطز  68اٗيٜي پيطخْ              خٞاز                174307

ٗطز  64ٗؿتٞكي                   ٗح٘س                130125

ٗطز  65اٗيطي                    ٢ٗسي                156786

ٗطز  65حؿيٜياٙ                  ؾيسػٔي              286101

ٗطز  67ام اتاتاي                ت٢طإ               112933

ٗطز  68ام اضًأًي               ٜٗصٞض               148154

ٗطز  66ؾوايي                    ؾؼازت               102312

ٗطز  66حوسازي                   ٗحؿٚ                224970

ٗطز  65ػثاؾي                    اٗيط                232188

ٗطز  67پٞض٢ٗطاتي                ٗيالز               182762

ٗطز  67خٔئياٙ ضاز              ٗيالز               285876

ٗطز  68هٞيسّ ؾٞض١ًٞي            ؾداز                190430

ٗطز  69ًاٗياتي                  كطقاز               193125

ٗطز  64حيسضي                    اٗيط                236012

ٗطز  67قا١طذي تِٜس١ٞيي          ٛازض                161198

ٗطز  61ٗطزاٛي                   خؼلط                235890

ٗطز  67زؾتدطزي                  ٗح٘س                265145

ٗطز  65طآؼي اضزًاٛي            ػٔي                 243440



ٗطز  69خؼلطي                    خ٘اّ                183264

ٗطز  65ضؾٞٓي                    ضح٘اٙ               105575

ظٙ   64پٞضٗطاز                  ؾ٘ي٠                111143

ٗطز  70ًاظ٘ي                    ٗح٘سػٔي             112907

ٗطز  69صازهي                    حؿيٚ                130629

ٗطز  69حؿٜٞٛس                   ٜٗصٞض               136653

ٗطز  66هاؾ٘ي                    ؾ٘يط                229686

ٗطز  70هطتاٙ ظازٟ               زاضيٞـ              236379

ٗطز  65ٛاضٝيي                   ػثسآؼعيع           203328

ٗطز  64ٗثيٚ                     ١٘ايٞٙ              184464

ٗطز  66ايطاٜٛ٘ف                 خثاض                236860

ٗطز  69كطاٗطظي                  اتٞآلعْ            153783

ٗطز  66ػثاؾي                    ٗح٘س                264828

ٗطز  69ٗطاؾٖ تٜاب               حاٗس                291662

ٗطز  63اح٘سي ٗيطهايس            ح٘يس                214694

ٗطز  68اضخَٜ                    ضخة                 201779

ٗطز  63اؾسي                     اًثط                149989

ٗطز  63اؾسي زٌٝٗاٛي             ١ٞٗاٙ               168332

ظٙ   64اح٘سي ظازٟ               ٗطيٖ                130277

ٗطز  64اهاتاتايي ز١ٌطزي         حثية                191234

ٗطز  68تُٞطي                    ضظا                 146191

ٗطز  67ت٢آٞ                    ح٘يس                292740

ٗطز  70ت٢طاٗي تٞتي              ػثساهلل             176106

ظٙ   69صايثي                    ظ١طٟ                190195

ٗطز  61تاهطي ٛصطاتازي           ٗح٘سضظا             279929

ٗطز  59خؼلطي كط                 ٢ٗسي                283978



ٗطز  64خٔيْ پيطاٙ               اؾ٘اػيْ             165631

ٗطز  65ذآسي ؾطزقتي             اي٘اٙ               144928

ٗطز  63ذسازازي اضپٜا١ي          ؿالٕ                250175

ٗطز  66ذٞاخ٠ ػٔي چآكتطي        اي٘اٙ               233575

ظٙ   71زاتٔي تِي                ٗػُاٙ               165115

ظٙ   72ضح٘اٛي تٔساخي            اًطٕ                274341

ٗطز  62ضحي٘ي ٛاؿاٛي             صازم                222546

ظٙ   61ضظي ُٜسٗاٛي              ح٘يسٟ               209590

ٗطز  63ضييؿي ػيؿي اتازي         ق٢اب                109660

  مرد60                   محمودي                حميد235465

ٗطز  70ؾؼيسي اتٞاؾحوي           تٞحيس               149987

ٗطز  64ؾٔي٘اٛي كاضؾاٛي          حك٘ت اهلل           173770

ٗطز  69ؾٔي٘ي ٛاؿاٛي             ٢ٗطاٙ               202609

ٗطز  68ؾيلي پٞضٛو٠ٜ             ياؾط                285153

ظٙ   63قطيق پٞض                 ظ١طا                235637

ٗطز  70قطيق پيطاٛي              ػيؿي                164337

ٗطز  66ق٘ؿي                     ٝحيس                182227

ظٙ   68صازهي چٔچ٠               ٛد٠٘                240747

ظٙ   70صلياٙ تٔساخي             ٗطيٖ                146131

ٗطز  69طايي ؾ٘يطٗي              ٗحؿٚ                224194

ٗطز  65ػثاؾپٞض                  ٛصية اهلل           230528

ٗطز  68كطخي ٝؾتِاٛي             ح٘يسضظا             131815

ٗطز  69هٜثطي                    ١ازي                150258

ٗطز  69ً٘آي ذٞاخ٠ ِٜٓي         ٗح٘ٞز               225191

ٗطز  66ًياٛي                    اؾ٘اػيْ             228643

ٗطز  ٢ٓ69طاب ٠ُٔ                ٗح٘س                241397



ٗطز  66ٗح٘سي زٟ چك٠٘            ح٘عٟ                177580

ٗطز  64ٗح٘ٞزياٙ ثاٛي            ؾداز                212999

ٗطز  62ٗوي٘ي تساخي              ٗصطلي               145720

ٗطز  62ٛصيطي                    ضؾّٞ                173147

ٗطز  65ٛظيلي كطازٛث٠            زاضاب               261728

ٗطز  69يِا٠ٛ كطز                ؾٔ٘اٙ               213878

ٗطز  62اح٘سٛيا                  احؿاٙ               286015

ظٙ   67اح٘سي                    ٗؼص٠ٗٞ              258856

ٗطز  66اح٘سي هيطي               حاٗس                174112

ٗطز  64اؾتا                     ٗحؿٚ                232394

ٗطز  66اؾسي                     ٗدتثي               136978

ٗطز  68ٗيطظايي ًيا              ٗح٘سػٔي             119680

ٗطز  70اؾ٘ؼئي                  ٗصية                138016

ٗطز  66اقطكي                    ؾيسؿالٗطظا          140237

ٗطز  64اكتراضٛػاز               خاتط                275016

ٗطز  65اككاضي                   ٗؿٖٔ                112549

ٗطز  67اهاحؿيٜي                 ٗديس                165374

ٗطز  64ٛيٌٞ                     اضـ                 265415

ٗطز  68آثٞتٜسضٗؼي٠ٔ            ػٔي                 160571

ٗطز  66آياؾي                   پي٘اٙ               242462

ٗطز  66اٗيسٝاض                  ؾؼيس                164623

ٗطز  65اٗيطي                    ٗح٘سٛثي             233902

ٗطز  64اٗيطي ٛػاز               ٢ٗطزاز              164364

ٗطز  63ايعز٢ٗط                  حدت                 288078

ٗطز  67اؾتطًي                   ٢ٗسي                192290

ٗطز  66تاتاٛظطي                 ٗديس                235365



ٗطز  64تاهطي                    ضظا                 258297

ظٙ   59تاهطي                    ٗطيٖ                117617

ٗطز  70تاهطي                    ٢ٗسي                271194

ظٙ   64هاي٘ي ُاُٝاٛي            پطيؿا               167383

ٗطز  62تالؿي ايٜآٞ             هازض                108464

ٗطز  67تيات                     ٗحؿٚ                152601

ظٙ   69پاًسّ                    ػاطل٠               214039

ٗطز  68پط١يع                    ٗح٘س٢ٗسي            197393

ٗطز  64ػٔي پٞض                  ٓطق ا٠ٓ             286124

ٗطز  64پيطٝتي اهسٕ              هازض                179822

ٗطز  63ضحيٖ ظازٟ ١ٔن            ػٔي                 289643

ٗطز  69تؿٔي٘ي                   ٗح٘س١ازي            252108

ٗطز  66اكتراضي                  ١ازي                249011

ٗطز  65خاتطي                    ضٝح ا٠ٓ             109303

ٗطز  67خاتطي اضتاتي             ٢ٗسي                153028

ٗطز  68خؼلطي                    احؿاٙ               241402

ظٙ   67خؼلطي ٛػاز               ضاظي٠               234264

ٗطز  65خٔئي پٞض                ٗح٘سحؿيٚ            172339

ٗطز  66خ٘آي                    ٗح٘سًاظٖ            252351

ظٙ   67خالٓي ضاز                ٢ٗؿا                234030

ٗطز  63حدتي                     ٗديس                257644

ٗطز  68حؿٚ ظازٟ                 ٗحؿٚ                166280

ٗطز  64قيطي ُطٗي                ؾؼيس                140766

ٗطز  65ذآوياٙ                  ٗح٘سضظا             147898

ظٙ   62ذؿطٝاٛياٙ                ٗؼص٠ٗٞ              264418

ٗطز  62زاضايي                   ٗح٘سؾؼيس            229148



ٗطز  66زتيعي                    ؾؼيس                187332

ٗطز  65زقتياٙ                   اٗيٚ                238038

ٗطز  64حاٗي                     ٗح٘سحؿيٚ            287057

ٗطز  68زيسٟ ٝض                  ؾيسٗصطلي            244131

ٗطز  59ًطي٘ي تالٙ               حؿيٚ                113749

ٗطز  64ضخثي                     ػثسآحؿيٚ           256295

ٗطز  59ضح٘اٛياٙ                 ػٔي                 171423

ٗطز  71ضحي٘ي                    اؾ٘اػيْ             255148

ٗطز  63ضحي٘ي                    ؾداز                289039

ٗطز  68ضظٕ ذٞاٟ                 تيػٙ                286213

ٗطز  68ضؾت٘ي                    ٗح٘ٞز               143057

ظٙ   65ضكيؼي                    ظ١طا                169401

ٗطز  62ضٝاٛكازز١پاُايي          احس                 194996

ٗطز  63ضٝؾتايي                  ػٔيطظا              270916

ٗطز  67ضيؿياٙ                   ٗحؿٚ                222137

ٗطز  65ضييؿي                    ٛثي اهلل            214163

ٗطز  63ظاتٔي                    ضاٗيٚ               105201

ٗطز  64ظاضع                     ٗح٘س١ازي            106909

ٗطز  61ظاضػي                    ٢ٗسي                239423

ظٙ   65ؾٔطاٛي                   كايعٟ               233907

ٗطز  70ظايط                     حاٗس                119113

ٗطز  63ؾاالضي                   ٝحيس                233111

ٗطز  65ؾدازي                    ؾيسٗح٘سضظا          257920

ٗطز  64ؾياض                     ٗح٘ساٗيٚ            116493

ٗطز  59قطيلي                    ضٝح ا٠ٓ             291104

ٗطز  66قؼثاٛي كط                ٗحؿٚ                191585



ٗطز  63قليؼي                    اًثط                290784

ظٙ   68ػٔي خاٛياٙ               ٓيال                195561

ظٙ   69ٛيٌٞكطز                  ٗطيٖ                282875

ٗطز  65اح٘سي                    خٞاز                122477

ٗطز  70صازهي                    حؿيٚ                240756

ٗطز  65صساهت                    حثية ا٠ٓ            109458

ٗطز  67صلطي                     ؾثحاٙ               218642

ٗطز  68صلطي ٛػازٗيٜ٘سي          ٢ٗسي                155802

ٗطز  68صلٞي                     ٗحؿٚ                283840

ٗطز  65صٔح خٞ                   قؼية                241058

ٗطز  66ص٘ي٘ي                    ٗح٘سٗصٔح            185647

ٗطز  62ؿالٗي هٔؼ٠ تاال          تاهط                166357

ٗطز  70طا١طي                    ضاٗيٚ               158074

ظٙ   66ت٢دتي                    ٗطيٖ                212866

ٗطز  70طثاطثايي                 ؾيسؾؼيس             216355

ٗطز  66ط٢٘ٞضثي                  حؿٚ                 153865

ٗطز  63ػاتسي                    ػٔيطظا              240156

ٗطز  67ػاتسي ٛػاز               خٞاز                216079

ٗطز  64ػاطلت زٝؾت               حؿيٚ                183110

ٗطز  67ػثاؾي                    ؾداز                276173

ٗطز  63صثاؿي ؾيًٞي              ٢ٗسي                216121

ٗطز  70ػطب ظازٟ                 ضٝح اهلل            164089

ظٙ   70ػٔي ٛيا                  كاط٠٘               112595

ٗطز  69ػظي٘ي                    ٗح٘س                289087

ٗطز  67اٗاٛي                    ػثاؼ                235773

ظٙ   65ظػي٘ي                    ٛؿطيٚ               277151



ٗطز  71ػٔي پٞض                  ؾؼيس                103739

ٗطز  ٢ٗ67ثٞزي                   اٗيٚ                178520

ٗطز  69ؿعٜلطي                   ٗؿؼٞز               177424

ٗطز  68كطخ                      ٢ٗسي                131487

ٗطز  65كطظا٠ٛ                   ح٘يسضظا             254886

ٗطز  66كطٝظاٙ تثاض              ٗؿؼٞز               222228

ٗطز  66كط١ازي                   ؾؼيس                248118

ٗطز  72كوي٢ي                    ٗدتثي               243246

ظٙ   63ػٔٞي                     خٞا٠ٛ               287497

ظٙ   66ك٢ي٘ي                    ٗحسث٠               234705

ٗطز  59كيطٝظي                   ٗح٘ستاهط            115959

ٗطز  63هاؾ٘ي اظاز               اٗيط                206444

ٗطز  67هاؾ٘ي                    ٗحؿٚ                243056

ظٙ   69اتطا١ي٘ي اذٞاٙ           كطظا٠ٛ              221166

ٗطز  63ًاظ٘ي ًطاٛي              هثاز                208449

ٗطز  72ًطيٖ پٞض                 ٛؼيٖ                291181

ٗطز  67ًكاٝضظ                   اح٘س                189094

ظٙ   65ًكاٝضظي                  ظيٜة                222217

ٗطز  ٠ٜ٢ً67 پٞقي                ٗٞؾي                149644

ٗطز  67ًياٗيٜ٘سي                ؾؼيس                179897

ٗطز  70ُِٔٞٙ                    ٗح٘سصازم            206225

ٗطز  67چِٜيعي                   ٗح٘سحدت             169787

ٗطز  69ٗحثي                     ٗديس                138577

ظٙ   63ٗحؿٜي ١ًٜٞداٛي           ضهي٠                173738

ٗطز  70ٗح٘سحؿٚ                  ضٛدثط               133525

ظٙ   67ٗثصطكط                   كطقت٠               234897



ٗطز  69ضح٘اٛي ٛؼيٖ اتازي        ٗح٘سػٔي             292494

ٗطز  68ٗؿؼٞزي                   ٗدتثي               211642

ظٙ   66ٗؼت٘س                    كاط٠٘               246803

ٗطز  66ٗؼيٜي ضٝزتآي            ٗيثٖ                236326

ظٙ   64قاين                     كاط٠٘               292435

ٗطز  56ٜٗصٞضي                   ؾيسؿالٗحؿيٚ         233264

ٗطز  68ٜٗصٞضي                   صآح                277836

ٗطز  60تاتايي                   اصـط                243437

ٗطز  42ٛاطوي                    ٗح٘سخالّ            248052

ٗطز  68ٛداتي                    ايٞب                139959

ٗطز  69ٛصط                      ٗح٘س                232821

ظٙ   66ٗطازي                    اضظٝ                217125

ظٙ   72ػطاض                     ظيٜة                148755

ٗطز  ٢ِٛ68ثاٙ                   حؿٚ                 271802

ٗطز  65ٝاحسي                    ؾيسًطيٖ             215716

ٗطز  68ٝاضؾت٠                   ٗدتثي               227409

ظٙ   69ضاظاٛي                   قيسا                194651

ٗطز  64ٝطٚ ذٞاٟ                 ػثسآدٔيْ           189932

ٗطز  68ضؾٞٓي                    ضظا                 276714

ٗطز  65ق٘ؽ ظضٛسي                ٗؿؼٞز               226358

ٗطز  ١73ػتطي                    ٗح٘ٞز               161887

ٗطز  ١63ٞقياض                   اٗيط                130370

ٗطز  65يٞؾلي                    ػاتس                211835

ٗطز  64حدتي                     ػٔي                 272286

ٗطز  62خ٢اِٛطزؾٜدثس             ػٔي                 143860

ٗطز  68اكتراضي                  كطظاز               135310



کذ رشته شغلیاستان محل استخذام

5039اشضتايداٙ قطهي           

5038اشضتايداٙ قطهي           

5040اشضتايداٙ ؿطتي           

5043اشضتايداٙ ؿطتي           

5029اضزتيْ                   

5030اضزتيْ                   

5031اضزتيْ                   

5035اصل٢اٙ                   

5036اصل٢اٙ                   

5037اصل٢اٙ                   

5033اصل٢اٙ                   

5032اصل٢اٙ                   

5028ايالٕ                    

5060ت٢طاٙ                    

5061ت٢طاٙ                    

5062ت٢طاٙ                    

5059                    تهران

5059                    تهران

5059                    تهران

5063ت٢طاٙ                    

5049ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5048ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5024ذطاؾاٙ ضظٞي              

5022ذطاؾاٙ ضظٞي              

5050ذطاؾاٙ ق٘آي             



5073هعٝيٚ                    

5072هعٝيٚ                    

5074هٖ                       

5075ًطزؾتاٙ                  

5076ًطزؾتاٙ                  

5078ًطزؾتاٙ                  

5082ًطٗاٙ                    

5080ًطٗاٙ                    

5083ًطٗاٛكاٟ                 

5084ًطٗاٛكاٟ                 

5085ًطٗاٛكاٟ                 

5086ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً5088ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

٢ً5087ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

5089ُٔؿتاٙ                   

5091ُيالٙ                    

5092ُيالٙ                    

5094ٓطؾتاٙ                   

5095ٓطؾتاٙ                   

5097ٗاظٛسضاٙ                 

5098ٗاظٛسضاٙ                 

5101ٗطًعي                    

١5103طٗعُاٙ                  

١5105طٗعُاٙ                  

5107يعز                      

5003اشضتايداٙ ؿطتي           



5004اشضتايداٙ ؿطتي           

5002اضزتيْ                   

5005تٞق٢ط                    

5006چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5009ظٛداٙ                    

5012هعٝيٚ                    

5013ًطزؾتاٙ                  

5014ٓطؾتاٙ                   

5309اشضتايداٙ قطهي           

7284ًطزؾتاٙ                  

5310اشضتايداٙ ؿطتي           

5308اصل٢اٙ                   

5311ت٢طاٙ                    

5307ذطاؾاٙ ضظٞي              

5312ًطٗاٙ                    

5297اشضتايداٙ قطهي           

5298ذٞظؾتاٙ                  

5613ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6567ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5299ظٛداٙ                    

5301ًطزؾتاٙ                  

5302ًطزؾتاٙ                  

6300ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6993ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5145اشضتايداٙ ؿطتي           

5141اضزتيْ                   



5142اصل٢اٙ                   

6312ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6987ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5143آثطظ                    

6558ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7439ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7515ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5147ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5139ذطاؾاٙ ضظٞي              

5137ذطاؾاٙ ضظٞي              

6557ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5148ذطاؾاٙ ق٘آي             

5153ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6298ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7447ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5160هعٝيٚ                    

6298ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5161هٖ                       

5165ًطٗاٙ                    

5164ًطٗاٙ                    

7729ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5166ًطٗاٛكاٟ                 

5167ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً5169ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

٢ً5168ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

5170ُٔؿتاٙ                   



5171ٓطؾتاٙ                   

١5174طٗعُاٙ                  

5175يعز                      

5562اشضتايداٙ قطهي           

5561ذطاؾاٙ ضظٞي              

5493اشضتايداٙ قطهي           

5494اشضتايداٙ ؿطتي           

5495اشضتايداٙ ؿطتي           

5488اضزتيْ                   

5490اصل٢اٙ                   

5489اصل٢اٙ                   

5492اصل٢اٙ                   

5491اصل٢اٙ                   

6568ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5502                    تهران

5497ذطاؾاٙ ق٘آي             

5500ؾٜ٘اٙ                    

5505هعٝيٚ                    

5506ًطزؾتاٙ                  

6699ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6298ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5508ًطٗاٛكاٟ                 

5509ُيالٙ                    

5510ٓطؾتاٙ                   

5512ٗاظٛسضاٙ                 

7448ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



١5514طٗعُاٙ                  

5515يعز                      

5366اشضتايداٙ قطهي           

7612ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5367اشضتايداٙ ؿطتي           

5361اضزتيْ                   

5362اضزتيْ                   

5363اصل٢اٙ                   

5365اصل٢اٙ                   

5364اصل٢اٙ                   

7259ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6706ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5369تٞق٢ط                    

5376                    تهران

6556ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5376                    تهران

5371ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5372ذطاؾاٙ ق٘آي             

5375ظٛداٙ                    

6707ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5383هعٝيٚ                    

6806ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6567ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7449ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5382هعٝيٚ                    

5384هٖ                       



5385ًطزؾتاٙ                  

5386ًطزؾتاٙ                  

5387ًطٗاٙ                    

٢ً5390ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

5391ُٔؿتاٙ                   

5392ُٔؿتاٙ                   

6298ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7378ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5393ٓطؾتاٙ                   

6696ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5396ٗاظٛسضاٙ                 

5398ٗطًعي                    

5397ٗطًعي                    

١5399طٗعُاٙ                  

١5360٘ساٙ                    

5402يعز                      

7435ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5401يعز                      

5563يعز                      

5563يعز                      

5116اشضتايداٙ قطهي           

5117اشضتايداٙ ؿطتي           

5114اضزتيْ                   

5115اصل٢اٙ                   

6714ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7424ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



5108ذطاؾاٙ ضظٞي              

7613ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5119ذطاؾاٙ ق٘آي             

5120ذٞظؾتاٙ                  

7258ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7437ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7102ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5121ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5123كاضؼ                     

5124كاضؼ                     

5125هعٝيٚ                    

5127ًطٗاٛكاٟ                 

5128ًطٗاٛكاٟ                 

5129ُٔؿتاٙ                   

5133ٗاظٛسضاٙ                 

5132ٗاظٛسضاٙ                 

5135يعز                      

5404اشضتايداٙ قطهي           

5405اشضتايداٙ ؿطتي           

5403اصل٢اٙ                   

5406تٞق٢ط                    

5408ظٛداٙ                    

5409كاضؼ                     

5412ُٔؿتاٙ                   

7383ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5413ٓطؾتاٙ                   



6552ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

١5415طٗعُاٙ                  

5332اشضتايداٙ ؿطتي           

5333ظٛداٙ                    

6715ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5336ُٔؿتاٙ                   

5184اشضتايداٙ قطهي           

5185اشضتايداٙ ؿطتي           

5180اضزتيْ                   

5181اصل٢اٙ                   

7730ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6314ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6311ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7430ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6315ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7728ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5182اصل٢اٙ                   

5183اصل٢اٙ                   

5192ت٢طاٙ                    

5177ذطاؾاٙ ضظٞي              

7424ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5187ذطاؾاٙ ق٘آي             

6320ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5190ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5194كاضؼ                     

7830ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



7257ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5195كاضؼ                     

5197هعٝيٚ                    

5199ًطزؾتاٙ                  

5200ًطٗاٙ                    

5201ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً5202ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

5203ُيالٙ                    

5204ٓطؾتاٙ                   

6720ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

١5208طٗعُاٙ                  

7429ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5210يعز                      

5344ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5564اصل٢اٙ                   

5565ٗاظٛسضاٙ                 

6804ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6311ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7099ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5533اشضتايداٙ قطهي           

5532اشضتايداٙ قطهي           

7437ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5534اشضتايداٙ ؿطتي           

6559ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5535اشضتايداٙ ؿطتي           

7429ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



5531اصل٢اٙ                   

5766ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5530اصل٢اٙ                   

6993ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5529اصل٢اٙ                   

6558ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6560ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5528ايالٕ                    

5536تٞق٢ط                    

5537ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5539ذٞظؾتاٙ                  

6805ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5541ؾٜ٘اٙ                    

5542ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6311ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5543ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6704ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5548هعٝيٚ                    

7257ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5550ًطزؾتاٙ                  

6796ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5551ًطٗاٙ                    

5552ًطٗاٙ                    

5553ًطٗاٙ                    

5555ًطٗاٛكاٟ                 

5554ًطٗاٛكاٟ                 



5556ُٔؿتاٙ                   

5557ُٔؿتاٙ                   

5559ٗطًعي                    

5560يعز                      

5432اشضتايداٙ قطهي           

6700ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6704ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5433اشضتايداٙ قطهي           

5433اشضتايداٙ قطهي           

6803ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5436اشضتايداٙ ؿطتي           

5435اشضتايداٙ ؿطتي           

7255ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7378ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6302ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5426اضزتيْ                   

5427اضزتيْ                   

5428اصل٢اٙ                   

7384ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5428اصل٢اٙ                   

5429اصل٢اٙ                   

5429اصل٢اٙ                   

5430اصل٢اٙ                   

5430اصل٢اٙ                   

5431اصل٢اٙ                   

7616ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



5424ايالٕ                    

7096ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6993ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6304ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6563ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6697ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5921ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5425ايالٕ                    

5438تٞق٢ط                    

6554ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5452ت٢طاٙ                    

6311ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5450                    تهران

5450                    تهران

5450                    تهران

5450                    تهران

6717ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5454ت٢طاٙ                    

5455ت٢طاٙ                    

5439چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5441ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5440ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6972ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5418ذطاؾاٙ ضظٞي              

7443ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5417ذطاؾاٙ ضظٞي              

7727ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



7434ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5442ذطاؾاٙ ق٘آي             

6563ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6558ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5446ذٞظؾتاٙ                  

5447ظٛداٙ                    

7614ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5448ظٛداٙ                    

5449ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5457كاضؼ                     

5459كاضؼ                     

5461هٖ                       

5464ًطزؾتاٙ                  

6950                    تهران

5462ًطزؾتاٙ                  

5463ًطزؾتاٙ                  

7213                    تهران

7693                    تهران

5465ًطزؾتاٙ                  

7213                    تهران

5468ًطٗاٙ                    

5467ًطٗاٙ                    

5469ًطٗاٛكاٟ                 

5471ُٔؿتاٙ                   

5473ُٔؿتاٙ                   

6227                    تهران

5470ُٔؿتاٙ                   

5472ُٔؿتاٙ                   



5474ُٔؿتاٙ                   

7693                    تهران

5475ٓطؾتاٙ                   

5478ٗاظٛسضاٙ                 

5479ٗاظٛسضاٙ                 

6227                    تهران

١5419٘ساٙ                    

١5421٘ساٙ                    

5483يعز                      

6660                    تهران

7693                    تهران

5484يعز                      

5485يعز                      

5922                    تهران

7213                    تهران

7693                    تهران

5486يعز                      

5320اشضتايداٙ قطهي           

5321اشضتايداٙ ؿطتي           

7213                    تهران

7693                    تهران

5502                    تهران

5317اضزتيْ                   

5318اصل٢اٙ                   

5010                    تهران

5324ت٢طاٙ                    

6227                    تهران

5767                    تهران

5323ظٛداٙ                    

5325ًطزؾتاٙ                  

6660                    تهران



5922                    تهران

5326ًطٗاٙ                    

7693                    تهران

6776                    تهران

6660                    تهران

5328ُٔؿتاٙ                   

5329ُيالٙ                    

5330ُيالٙ                    

7053                    تهران

5214اشضتايداٙ قطهي           

5213اصل٢اٙ                   

6660                    تهران

5212ذطاؾاٙ ضظٞي              

5238اشضتايداٙ قطهي           

5238اشضتايداٙ قطهي           

5877                    تهران

5237اشضتايداٙ قطهي           

6019                    تهران

7053                    تهران

7213                    تهران

5239اشضتايداٙ قطهي           

5240اشضتايداٙ ؿطتي           

6860                    تهران

5502                    تهران

5241اشضتايداٙ ؿطتي           

7213                    تهران

5242اشضتايداٙ ؿطتي           

5243اشضتايداٙ ؿطتي           

6227                    تهران

5226اضزتيْ                   

5230اصل٢اٙ                   



5235اصل٢اٙ                   

5229اصل٢اٙ                   

7693                    تهران

5234اصل٢اٙ                   

5450                    تهران

5228اصل٢اٙ                   

7693                    تهران

5376                    تهران

6660                    تهران

6520                    تهران

5236اصل٢اٙ                   

5059                    تهران

5232اصل٢اٙ                   

7418                    تهران

7213                    تهران

5233اصل٢اٙ                   

5223ايالٕ                    

5256                    تهران

7213                    تهران

5256                    تهران

5256                    تهران

5256                    تهران

6227                    تهران

7693                    تهران

7693                    تهران

5502                    تهران

5258ت٢طاٙ                    

5260ت٢طاٙ                    

7693                    تهران

5059                    تهران

7213                    تهران

5259ت٢طاٙ                    

5249ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7213                    تهران



5248ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5219ذطاؾاٙ ضظٞي              

5250ذطاؾاٙ ق٘آي             

5251ذطاؾاٙ ق٘آي             

5262كاضؼ                     

5266هٖ                       

6776                    تهران

5267ًطزؾتاٙ                  

5273ًطٗاٙ                    

5268ًطٗاٙ                    

7213                    تهران

5274ًطٗاٛكاٟ                 

5276ًطٗاٛكاٟ                 

7693                    تهران

5275ًطٗاٛكاٟ                 

7693                    تهران

5277ُٔؿتاٙ                   

5278ُٔؿتاٙ                   

5279ُيالٙ                    

5281ُيالٙ                    

5282ُيالٙ                    

7693                    تهران

7213                    تهران

5502                    تهران

6660                    تهران

6227                    تهران

5922                    تهران

7053                    تهران

5283ُيالٙ                    

5284ٓطؾتاٙ                   



5010                    تهران

5285ٓطؾتاٙ                   

5286ٗاظٛسضاٙ                 

5287ٗاظٛسضاٙ                 

7053                    تهران

5289ٗطًعي                    

5191                    تهران

7213                    تهران

6660                    تهران

7053                    تهران

7693                    تهران

7693                    تهران

١5290طٗعُاٙ                  

5292يعز                      

5293يعز                      

5340اشضتايداٙ قطهي           

5342ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5345ًطٗاٙ                    

6227                    تهران

5767                    تهران

7213                    تهران

5346ًطٗاٛكاٟ                 

5347ُٔؿتاٙ                   

5350ٓطؾتاٙ                   

5351ٗاظٛسضاٙ                 

١5353طٗعُاٙ                  

6227                    تهران

7213                    تهران

5519اشضتايداٙ ؿطتي           

7693                    تهران

5516اصل٢اٙ                   



6860                    تهران

5517اصل٢اٙ                   

7053                    تهران

7053                    تهران

7213                    تهران

6227                    تهران

5614                    تهران

5520ذطاؾاٙ ق٘آي             

5522ًطٗاٛكاٟ                 

5523ُيالٙ                    

5524ٓطؾتاٙ                   

5154                    تهران

6213اشضتايداٙ قطهي           

6660                    تهران

6199اشضتايداٙ قطهي           

6202اشضتايداٙ قطهي           

7213                    تهران

6206اشضتايداٙ قطهي           

6203اشضتايداٙ قطهي           

6210اشضتايداٙ قطهي           

6201اشضتايداٙ قطهي           

6660                    تهران

6209اشضتايداٙ قطهي           

6209اشضتايداٙ قطهي           

7053                    تهران

6200اشضتايداٙ قطهي           

5178ذطاؾاٙ ضظٞي              

5218ذطاؾاٙ ضظٞي              

6212اشضتايداٙ قطهي           

7227ذطاؾاٙ ضظٞي              



5713ذطاؾاٙ ضظٞي              

6669ذطاؾاٙ ضظٞي              

6956ذطاؾاٙ ضظٞي              

5728ذطاؾاٙ ضظٞي              

7599ذطاؾاٙ ضظٞي              

5111ذطاؾاٙ ضظٞي              

6205اشضتايداٙ قطهي           

5025ذطاؾاٙ ضظٞي              

6955ذطاؾاٙ ضظٞي              

5176ذطاؾاٙ ضظٞي              

6211اشضتايداٙ قطهي           

6214اشضتايداٙ ؿطتي           

5576ذطاؾاٙ ضظٞي              

6214اشضتايداٙ ؿطتي           

7230ذطاؾاٙ ضظٞي              

5996ذطاؾاٙ ضظٞي              

6671ذطاؾاٙ ضظٞي              

6215اشضتايداٙ ؿطتي           

5704ذطاؾاٙ ضظٞي              

6098ذطاؾاٙ ضظٞي              

6215اشضتايداٙ ؿطتي           

7224ذطاؾاٙ ضظٞي              

6524ذطاؾاٙ ضظٞي              

5416ذطاؾاٙ ضظٞي              

6216اشضتايداٙ ؿطتي           

5314ذطاؾاٙ ضظٞي              



6217اشضتايداٙ ؿطتي           

5852ذطاؾاٙ ضظٞي              

5647ذطاؾاٙ ضظٞي              

6218اشضتايداٙ ؿطتي           

7815ذطاؾاٙ ضظٞي              

6219اشضتايداٙ ؿطتي           

6242ذطاؾاٙ ضظٞي              

5995ذطاؾاٙ ضظٞي              

5294ذطاؾاٙ ضظٞي              

7697ذطاؾاٙ ضظٞي              

6780ذطاؾاٙ ضظٞي              

5850ذطاؾاٙ ضظٞي              

7697ذطاؾاٙ ضظٞي              

5017ذطاؾاٙ ضظٞي              

6220اشضتايداٙ ؿطتي           

6220اشضتايداٙ ؿطتي           

6221اشضتايداٙ ؿطتي           

6161اضزتيْ                   

6866ذطاؾاٙ ضظٞي              

5356ذطاؾاٙ ضظٞي              

5355ذطاؾاٙ ضظٞي              

7700ذطاؾاٙ ضظٞي              

6162اضزتيْ                   

7814ذطاؾاٙ ضظٞي              

5306ذطاؾاٙ ضظٞي              

6240ذطاؾاٙ ضظٞي              



6163اضزتيْ                   

5296ذطاؾاٙ ضظٞي              

5020ذطاؾاٙ ضظٞي              

7066ذطاؾاٙ ضظٞي              

6164اضزتيْ                   

6099ذطاؾاٙ ضظٞي              

5726ذطاؾاٙ ضظٞي              

6954ذطاؾاٙ ضظٞي              

7067ذطاؾاٙ ضظٞي              

7504ذطاؾاٙ ضظٞي              

6165اضزتيْ                   

6166اضزتيْ                   

6167اضزتيْ                   

6670ذطاؾاٙ ضظٞي              

6168اضزتيْ                   

7351ذطاؾاٙ ضظٞي              

6169اضزتيْ                   

6168اضزتيْ                   

6178اصل٢اٙ                   

5109ذطاؾاٙ ضظٞي              

6179اصل٢اٙ                   

7228ذطاؾاٙ ضظٞي              

5582ذطاؾاٙ ضظٞي              

7698ذطاؾاٙ ضظٞي              

6527ذطاؾاٙ ضظٞي              

7502ذطاؾاٙ ضظٞي              



6170اصل٢اٙ                   

5974ذطاؾاٙ ضظٞي              

6177اصل٢اٙ                   

5295ذطاؾاٙ ضظٞي              

7600ذطاؾاٙ ضظٞي              

7701ذطاؾاٙ ضظٞي              

5683ذطاؾاٙ ضظٞي              

6176اصل٢اٙ                   

7229ذطاؾاٙ ضظٞي              

5577ذطاؾاٙ ضظٞي              

6175اصل٢اٙ                   

6174اصل٢اٙ                   

6189اصل٢اٙ                   

6171اصل٢اٙ                   

6181اصل٢اٙ                   

5851ذطاؾاٙ ضظٞي              

6183اصل٢اٙ                   

6778ذطاؾاٙ ضظٞي              

7223ذطاؾاٙ ضظٞي              

7221ذطاؾاٙ ضظٞي              

7816ذطاؾاٙ ضظٞي              

5526ذطاؾاٙ ضظٞي              

6184اصل٢اٙ                   

6243ذطاؾاٙ ضظٞي              

5566ذطاؾاٙ ضظٞي              

6184اصل٢اٙ                   



5871ذطاؾاٙ ضظٞي              

6173اصل٢اٙ                   

6182اصل٢اٙ                   

5993ذطاؾاٙ ضظٞي              

5811ذطاؾاٙ ضظٞي              

6668ذطاؾاٙ ضظٞي              

7598ذطاؾاٙ ضظٞي              

5584ذطاؾاٙ ضظٞي              

6190اصل٢اٙ                   

5021ذطاؾاٙ ضظٞي              

6192اصل٢اٙ                   

7701ذطاؾاٙ ضظٞي              

6172اصل٢اٙ                   

6193اصل٢اٙ                   

6193اصل٢اٙ                   

6186اصل٢اٙ                   

6673ذطاؾاٙ ضظٞي              

6185اصل٢اٙ                   

5994ذطاؾاٙ ضظٞي              

6187اصل٢اٙ                   

7063ذطاؾاٙ ضظٞي              

7220ذطاؾاٙ ضظٞي              

6187اصل٢اٙ                   

6195آثطظ                    

6195آثطظ                    

7601ذطاؾاٙ ضظٞي              



6196آثطظ                    

6197آثطظ                    

6198آثطظ                    

6223تٞق٢ط                    

5220ذطاؾاٙ ضظٞي              

6224تٞق٢ط                    

5358ذطاؾاٙ ضظٞي              

7699ذطاؾاٙ ضظٞي              

7226ذطاؾاٙ ضظٞي              

5023ذطاؾاٙ ضظٞي              

6053ذطاؾاٙ ضظٞي              

7222ذطاؾاٙ ضظٞي              

6225تٞق٢ط                    

7218ذطاؾاٙ ضظٞي              

7062ذطاؾاٙ ضظٞي              

7221ذطاؾاٙ ضظٞي              

6321ت٢طاٙ                    

6323ت٢طاٙ                    

7354ذطاؾاٙ ضظٞي              

7223ذطاؾاٙ ضظٞي              

7065ذطاؾاٙ ضظٞي              

5019ذطاؾاٙ ضظٞي              

6322ت٢طاٙ                    

6323ت٢طاٙ                    

6323ت٢طاٙ                    

6665ذطاؾاٙ ضظٞي              



5682ذطاؾاٙ ضظٞي              

5110ذطاؾاٙ ضظٞي              

5211ذطاؾاٙ ضظٞي              

6322ت٢طاٙ                    

6241ذطاؾاٙ ضظٞي              

7704ذطاؾاٙ ضظٞي              

5018ذطاؾاٙ ضظٞي              

6323ت٢طاٙ                    

6244ذطاؾاٙ ضظٞي              

6323ت٢طاٙ                    

6322ت٢طاٙ                    

6324ت٢طاٙ                    

7819ذطاؾاٙ ضظٞي              

5970ذطاؾاٙ ضظٞي              

5580ذطاؾاٙ ضظٞي              

7703ذطاؾاٙ ضظٞي              

6957ذطاؾاٙ ضظٞي              

6325ت٢طاٙ                    

7064ذطاؾاٙ ضظٞي              

7702ذطاؾاٙ ضظٞي              

7221ذطاؾاٙ ضظٞي              

5357ذطاؾاٙ ضظٞي              

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران



6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

7174اصل٢اٙ                   

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

6227                    تهران

7180اصل٢اٙ                   

6327ت٢طاٙ                    

6328ت٢طاٙ                    

6232چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6235ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6239ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6236ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6238ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6237ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6245ذطاؾاٙ ضظٞي              

6247ذطاؾاٙ ق٘آي             

6248ذطاؾاٙ ق٘آي             

6249ذطاؾاٙ ق٘آي             

6246ذطاؾاٙ ق٘آي             

6253ذٞظؾتاٙ                  



6257ذٞظؾتاٙ                  

6256ذٞظؾتاٙ                  

6257ذٞظؾتاٙ                  

6259ذٞظؾتاٙ                  

6266ذٞظؾتاٙ                  

6274ذٞظؾتاٙ                  

6280ظٛداٙ                    

7673اصل٢اٙ                   

6278ظٛداٙ                    

6279ظٛداٙ                    

6278ظٛداٙ                    

6283ظٛداٙ                    

6281ظٛداٙ                    

6282ظٛداٙ                    

6281ظٛداٙ                    

6282ظٛداٙ                    

6292ؾٜ٘اٙ                    

6295ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6295ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6295ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6293ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6300ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6300ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6302ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6300ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6302ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



6300ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6301ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7175اصل٢اٙ                   

6301ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6318ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6301ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6303ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6303ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6303ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6303ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6303ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7669اصل٢اٙ                   

6303ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6311ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6305ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6298ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6297ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6298ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6317ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6312ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6312ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6307ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6294ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6308ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6308ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6299ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



6308ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6308ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6299ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6299ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6299ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6294ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6304ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6309ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6309ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6309ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6304ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6309ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6304ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6309ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6309ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6304ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6310ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6310ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6310ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6310ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6310ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6313ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6313ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6313ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6314ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6314ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



6314ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6314ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6315ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5231اصل٢اٙ                   

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6306ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6319ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6296ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6296ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6319ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6316ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6296ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6316ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6296ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6335كاضؼ                     

6345كاضؼ                     

6361هعٝيٚ                    

7179اصل٢اٙ                   

6358هعٝيٚ                    



6359هعٝيٚ                    

6357هعٝيٚ                    

6355هعٝيٚ                    

6354هعٝيٚ                    

6353هعٝيٚ                    

6353هعٝيٚ                    

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

7672اصل٢اٙ                   

6362هٖ                       

7667اصل٢اٙ                   

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6362هٖ                       

6363ًطزؾتاٙ                  

6364ًطزؾتاٙ                  

6365ًطزؾتاٙ                  



6366ًطزؾتاٙ                  

6367ًطزؾتاٙ                  

6367ًطزؾتاٙ                  

7177اصل٢اٙ                   

6368ًطزؾتاٙ                  

6369ًطزؾتاٙ                  

7176اصل٢اٙ                   

6370ًطزؾتاٙ                  

7674اصل٢اٙ                   

7668اصل٢اٙ                   

7181اصل٢اٙ                   

6371ًطزؾتاٙ                  

6373ًطزؾتاٙ                  

6373ًطزؾتاٙ                  

6374ًطٗاٙ                    

6386ًطٗاٙ                    

6376ًطٗاٙ                    

6380ًطٗاٙ                    

6380ًطٗاٙ                    

6377ًطٗاٙ                    

6381ًطٗاٙ                    

6381ًطٗاٙ                    

6387ًطٗاٙ                    

6385ًطٗاٙ                    

6388ًطٗاٛكاٟ                 

5540ذٞظؾتاٙ                  



6787ذٞظؾتاٙ                  

6391ًطٗاٛكاٟ                 

6390ًطٗاٛكاٟ                 

7242ذٞظؾتاٙ                  

6962ذٞظؾتاٙ                  

7240ذٞظؾتاٙ                  

7242ذٞظؾتاٙ                  

6393ًطٗاٛكاٟ                 

6531ذٞظؾتاٙ                  

6680ذٞظؾتاٙ                  

5188ذٞظؾتاٙ                  

6262ذٞظؾتاٙ                  

6394ًطٗاٛكاٟ                 

6964ذٞظؾتاٙ                  

7823ذٞظؾتاٙ                  

7358ذٞظؾتاٙ                  

5609ذٞظؾتاٙ                  

6966ذٞظؾتاٙ                  

6259ذٞظؾتاٙ                  

5716ذٞظؾتاٙ                  

6395ًطٗاٛكاٟ                 

7245ذٞظؾتاٙ                  

6266ذٞظؾتاٙ                  

6786ذٞظؾتاٙ                  

7078ذٞظؾتاٙ                  

6392ًطٗاٛكاٟ                 



5690ذٞظؾتاٙ                  

7247ذٞظؾتاٙ                  

6254ذٞظؾتاٙ                  

6788ذٞظؾتاٙ                  

6533ذٞظؾتاٙ                  

6396ًطٗاٛكاٟ                 

6254ذٞظؾتاٙ                  

7241ذٞظؾتاٙ                  

7509ذٞظؾتاٙ                  

7423ذٞظؾتاٙ                  

7246ذٞظؾتاٙ                  

6389ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً6401ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

٢ً6400ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

6270ذٞظؾتاٙ                  

7714ذٞظؾتاٙ                  

5322ذٞظؾتاٙ                  

7075ذٞظؾتاٙ                  

٢ً6400ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

٢ً6400ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7712ذٞظؾتاٙ                  

6260ذٞظؾتاٙ                  

6069ذٞظؾتاٙ                  

٢ً6402ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

6683ذٞظؾتاٙ                  

5825ذٞظؾتاٙ                  



٢ً6402ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7237ذٞظؾتاٙ                  

٢ً6403ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7363ذٞظؾتاٙ                  

5983ذٞظؾتاٙ                  

6687ذٞظؾتاٙ                  

5253ذٞظؾتاٙ                  

6873ذٞظؾتاٙ                  

7081ذٞظؾتاٙ                  

5053ذٞظؾتاٙ                  

5052ذٞظؾتاٙ                  

7249ذٞظؾتاٙ                  

5443ذٞظؾتاٙ                  

6266ذٞظؾتاٙ                  

6532ذٞظؾتاٙ                  

6273ذٞظؾتاٙ                  

6959ذٞظؾتاٙ                  

5918ذٞظؾتاٙ                  

7711ذٞظؾتاٙ                  

6261ذٞظؾتاٙ                  

7710ذٞظؾتاٙ                  

6789ذٞظؾتاٙ                  

6264ذٞظؾتاٙ                  

7236ذٞظؾتاٙ                  

٢ً6403ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7356ذٞظؾتاٙ                  



7605ذٞظؾتاٙ                  

7074ذٞظؾتاٙ                  

6258ذٞظؾتاٙ                  

7358ذٞظؾتاٙ                  

7362ذٞظؾتاٙ                  

5149ذٞظؾتاٙ                  

5660ذٞظؾتاٙ                  

5054ذٞظؾتاٙ                  

6267ذٞظؾتاٙ                  

6684ذٞظؾتاٙ                  

5610ذٞظؾتاٙ                  

6871ذٞظؾتاٙ                  

6270ذٞظؾتاٙ                  

6251ذٞظؾتاٙ                  

6257ذٞظؾتاٙ                  

7241ذٞظؾتاٙ                  

5252ذٞظؾتاٙ                  

7709ذٞظؾتاٙ                  

6535ذٞظؾتاٙ                  

6254ذٞظؾتاٙ                  

7083ذٞظؾتاٙ                  

6263ذٞظؾتاٙ                  

5758ذٞظؾتاٙ                  

5859ذٞظؾتاٙ                  

٢ً6398ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

6256ذٞظؾتاٙ                  



6262ذٞظؾتاٙ                  

5445ذٞظؾتاٙ                  

7243ذٞظؾتاٙ                  

7604ذٞظؾتاٙ                  

٢ً6399ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7357ذٞظؾتاٙ                  

6962ذٞظؾتاٙ                  

6274ذٞظؾتاٙ                  

6785ذٞظؾتاٙ                  

٢ً6399ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7708ذٞظؾتاٙ                  

٢ً6399ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

٢ً6398ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

٢ً6397ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

6255ذٞظؾتاٙ                  

7238ذٞظؾتاٙ                  

6873ذٞظؾتاٙ                  

6963ذٞظؾتاٙ                  

6404ُٔؿتاٙ                   

6530ذٞظؾتاٙ                  

6681ذٞظؾتاٙ                  

6265ذٞظؾتاٙ                  

7239ذٞظؾتاٙ                  

7715ذٞظؾتاٙ                  

6683ذٞظؾتاٙ                  

5760ذٞظؾتاٙ                  



6268ذٞظؾتاٙ                  

6679ذٞظؾتاٙ                  

7705ذٞظؾتاٙ                  

6407ُٔؿتاٙ                   

6530ذٞظؾتاٙ                  

6275ذٞظؾتاٙ                  

6784ذٞظؾتاٙ                  

5008ذٞظؾتاٙ                  

6267ذٞظؾتاٙ                  

5661ذٞظؾتاٙ                  

7238ذٞظؾتاٙ                  

7248ذٞظؾتاٙ                  

6405ُٔؿتاٙ                   

6406ُٔؿتاٙ                   

5373ذٞظؾتاٙ                  

6261ذٞظؾتاٙ                  

7422ذٞظؾتاٙ                  

5189ذٞظؾتاٙ                  

6264ذٞظؾتاٙ                  

6410ُٔؿتاٙ                   

6271ذٞظؾتاٙ                  

7249ذٞظؾتاٙ                  

6250ذٞظؾتاٙ                  

7706ذٞظؾتاٙ                  

6272ذٞظؾتاٙ                  

6257ذٞظؾتاٙ                  



6783ذٞظؾتاٙ                  

7076ذٞظؾتاٙ                  

5407ذٞظؾتاٙ                  

7077ذٞظؾتاٙ                  

7360ذٞظؾتاٙ                  

7082ذٞظؾتاٙ                  

7073ذٞظؾتاٙ                  

7245ذٞظؾتاٙ                  

6965ذٞظؾتاٙ                  

6250ذٞظؾتاٙ                  

6536ذٞظؾتاٙ                  

6258ذٞظؾتاٙ                  

6410ُٔؿتاٙ                   

5982ذٞظؾتاٙ                  

6679ذٞظؾتاٙ                  

6412ُٔؿتاٙ                   

6534ذٞظؾتاٙ                  

6260ذٞظؾتاٙ                  

5611ذٞظؾتاٙ                  

7606ذٞظؾتاٙ                  

6412ُٔؿتاٙ                   

6412ُٔؿتاٙ                   

7197اشضتايداٙ قطهي           

6411ُٔؿتاٙ                   

6411ُٔؿتاٙ                   

6419ُيالٙ                    



6414ُيالٙ                    

6845اشضتايداٙ قطهي           

6414ُيالٙ                    

6421ٓطؾتاٙ                   

6422ٓطؾتاٙ                   

7679اشضتايداٙ قطهي           

7034اشضتايداٙ قطهي           

6424ٓطؾتاٙ                   

6423ٓطؾتاٙ                   

6424ٓطؾتاٙ                   

6430ٓطؾتاٙ                   

6425ٓطؾتاٙ                   

6650اشضتايداٙ قطهي           

6426ٓطؾتاٙ                   

6432ٓطؾتاٙ                   

6427ٓطؾتاٙ                   

6431ٓطؾتاٙ                   

7193اشضتايداٙ قطهي           

6428ٓطؾتاٙ                   

6439ٗاظٛسضاٙ                 

6447ٗطًعي                    

6443ٗطًعي                    

6207اشضتايداٙ قطهي           

7563اشضتايداٙ قطهي           

6445ٗطًعي                    

6445ٗطًعي                    



6445ٗطًعي                    

6450ٗطًعي                    

7680اشضتايداٙ قطهي           

١6473طٗعُاٙ                  

6211اشضتايداٙ قطهي           

١6462طٗعُاٙ                  

١6473طٗعُاٙ                  

7677اشضتايداٙ قطهي           

١6467طٗعُاٙ                  

١6467طٗعُاٙ                  

١6457طٗعُاٙ                  

١6455طٗعُاٙ                  

١6454طٗعُاٙ                  

7484اشضتايداٙ قطهي           

١6460طٗعُاٙ                  

١6460طٗعُاٙ                  

١6461طٗعُاٙ                  

١6463طٗعُاٙ                  

١6463طٗعُاٙ                  

١6459طٗعُاٙ                  

١6469طٗعُاٙ                  

١6468طٗعُاٙ                  

١6468طٗعُاٙ                  

١6465طٗعُاٙ                  

7683اشضتايداٙ قطهي           

١6465طٗعُاٙ                  



7041اشضتايداٙ قطهي           

١6472طٗعُاٙ                  

١6471طٗعُاٙ                  

١6471طٗعُاٙ                  

١6471طٗعُاٙ                  

١6470طٗعُاٙ                  

١6466طٗعُاٙ                  

١6470طٗعُاٙ                  

١6474٘ساٙ                    

١6481٘ساٙ                    

١6480٘ساٙ                    

7190اشضتايداٙ قطهي           

١6484٘ساٙ                    

5903اشضتايداٙ قطهي           

6486يعز                      

6486يعز                      

6486يعز                      

6007اشضتايداٙ قطهي           

7194اشضتايداٙ قطهي           

6488يعز                      

6488يعز                      

6494يعز                      

6490يعز                      

6491يعز                      

6487يعز                      

5721اشضتايداٙ قطهي           



6489يعز                      

6492يعز                      

5144اشضتايداٙ قطهي           

6493يعز                      

6493يعز                      

7192اشضتايداٙ قطهي           

6493يعز                      

6496يعز                      

5655اشضتايداٙ قطهي           

7194اشضتايداٙ قطهي           

6496يعز                      

7195اشضتايداٙ قطهي           

7790اشضتايداٙ قطهي           

7682اشضتايداٙ قطهي           

7790اشضتايداٙ قطهي           

7483اشضتايداٙ قطهي           

7791اشضتايداٙ قطهي           

7796اشضتايداٙ ؿطتي           

7797اشضتايداٙ ؿطتي           

7189اشضتايداٙ قطهي           

7794اشضتايداٙ ؿطتي           

7798اضزتيْ                   

7805اصل٢اٙ                   

7799اصل٢اٙ                   

7191اشضتايداٙ قطهي           

7804اصل٢اٙ                   



7188اشضتايداٙ قطهي           

5656اشضتايداٙ قطهي           

7684اشضتايداٙ قطهي           

7804اصل٢اٙ                   

6852اشضتايداٙ قطهي           

7801اصل٢اٙ                   

7800اصل٢اٙ                   

7800اصل٢اٙ                   

7806اصل٢اٙ                   

7807ايالٕ                    

7810ت٢طاٙ                    

7813ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5493اشضتايداٙ قطهي           

7818ذطاؾاٙ ضظٞي              

6649اشضتايداٙ قطهي           

7681اشضتايداٙ قطهي           

6008اشضتايداٙ قطهي           

7821ذطاؾاٙ ق٘آي             

7196اشضتايداٙ قطهي           

7271ت٢طاٙ                    

7821ذطاؾاٙ ق٘آي             

7260ت٢طاٙ                    

7820ذطاؾاٙ ق٘آي             

7620ت٢طاٙ                    

7826ظٛداٙ                    

7830ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



7830ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7830ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7830ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7261ت٢طاٙ                    

7831كاضؼ                     

7835كاضؼ                     

7839هٖ                       

7838هٖ                       

7838هٖ                       

5924ت٢طاٙ                    

7841ًطزؾتاٙ                  

7842ًطزؾتاٙ                  

7844ًطٗاٙ                    

5545ت٢طاٙ                    

7851ًطٗاٛكاٟ                 

7851ًطٗاٛكاٟ                 

7262ت٢طاٙ                    

7850ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً7854ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

6072ت٢طاٙ                    

٢ً7854ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

٢ً7853ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7856ُٔؿتاٙ                   

7861ُيالٙ                    

7861ُيالٙ                    

7863ٓطؾتاٙ                   



7862ٓطؾتاٙ                   

7262ت٢طاٙ                    

6022ت٢طاٙ                    

7865ٓطؾتاٙ                   

6325ت٢طاٙ                    

7263ت٢طاٙ                    

7104ت٢طاٙ                    

7867ٗاظٛسضاٙ                 

١7873طٗعُاٙ                  

١7874٘ساٙ                    

7876يعز                      

7731ت٢طاٙ                    

7875يعز                      

7875يعز                      

7875يعز                      

7041اشضتايداٙ قطهي           

6574ت٢طاٙ                    

7035اشضتايداٙ قطهي           

7036اشضتايداٙ قطهي           

7107ت٢طاٙ                    

7266ت٢طاٙ                    

6884ت٢طاٙ                    

7262ت٢طاٙ                    

7264ت٢طاٙ                    

7037اشضتايداٙ قطهي           

6725ت٢طاٙ                    



7265ت٢طاٙ                    

7039اشضتايداٙ قطهي           

7732ت٢طاٙ                    

7038اشضتايداٙ قطهي           

6998ت٢طاٙ                    

7269ت٢طاٙ                    

5615ت٢طاٙ                    

7260ت٢طاٙ                    

5931ت٢طاٙ                    

7043اشضتايداٙ ؿطتي           

6326ت٢طاٙ                    

7271ت٢طاٙ                    

7042اشضتايداٙ ؿطتي           

6326ت٢طاٙ                    

7269ت٢طاٙ                    

7733ت٢طاٙ                    

7733ت٢طاٙ                    

7043اشضتايداٙ ؿطتي           

7044اشضتايداٙ ؿطتي           

5122ت٢طاٙ                    

7045اشضتايداٙ ؿطتي           

7269ت٢طاٙ                    

7046اشضتايداٙ ؿطتي           

7047اشضتايداٙ ؿطتي           

7048اشضتايداٙ ؿطتي           

7016اضزتيْ                   



7269ت٢طاٙ                    

7017اضزتيْ                   

7018اضزتيْ                   

7019اضزتيْ                   

5300ت٢طاٙ                    

7021اضزتيْ                   

7021اضزتيْ                   

7020اضزتيْ                   

7020اضزتيْ                   

7020اضزتيْ                   

7020اضزتيْ                   

7025اصل٢اٙ                   

5931ت٢طاٙ                    

7023اصل٢اٙ                   

7027اصل٢اٙ                   

7028اصل٢اٙ                   

7733ت٢طاٙ                    

6996ت٢طاٙ                    

6326ت٢طاٙ                    

7026اصل٢اٙ                   

6730ت٢طاٙ                    

7029آثطظ                    

7266ت٢طاٙ                    

7031آثطظ                    

7032آثطظ                    

7031آثطظ                    



7033آثطظ                    

7051تٞق٢ط                    

7103ت٢طاٙ                    

7053                    تهران

6379ًطٗاٙ                    

7053                    تهران

5126ًطٗاٙ                    

7125ًطٗاٙ                    

5327ًطٗاٙ                    

7053                    تهران

7053                    تهران

7053                    تهران

7845ًطٗاٙ                    

7053                    تهران

7053                    تهران

5304ًطٗاٙ                    

7053                    تهران

7053                    تهران

5950ًطٗاٙ                    

7053                    تهران

5270ًطٗاٙ                    

7110ت٢طاٙ                    

7110ت٢طاٙ                    

6120ًطٗاٙ                    

7846ًطٗاٙ                    

7287ًطٗاٙ                    

7110ت٢طاٙ                    



7058ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7061ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5411ًطٗاٙ                    

7060ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6740ًطٗاٙ                    

5987ًطٗاٙ                    

7748ًطٗاٙ                    

7059ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7288ًطٗاٙ                    

6593ًطٗاٙ                    

7063ذطاؾاٙ ضظٞي              

7071ذطاؾاٙ ق٘آي             

6897ًطٗاٙ                    

7070ذطاؾاٙ ق٘آي             

7068ذطاؾاٙ ق٘آي             

6382ًطٗاٙ                    

7072ذطاؾاٙ ق٘آي             

6898ًطٗاٙ                    

7069ذطاؾاٙ ق٘آي             

7084ظٛداٙ                    

5389ًطٗاٙ                    

7087ظٛداٙ                    

7093ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5945ًطٗاٙ                    

7289ًطٗاٙ                    

7092ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



7095ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7097ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5840ًطٗاٙ                    

7094ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7100ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6380ًطٗاٙ                    

6742ًطٗاٙ                    

7101ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7290ًطٗاٙ                    

7288ًطٗاٙ                    

7098ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7112كاضؼ                     

6387ًطٗاٙ                    

6387ًطٗاٙ                    

6387ًطٗاٙ                    

7117هعٝيٚ                    

7118هٖ                       

7745ًطٗاٙ                    

7118هٖ                       

5507ًطٗاٙ                    

5388ًطٗاٙ                    

6595ًطٗاٙ                    

7118هٖ                       

5717ًطٗاٙ                    

7118هٖ                       

7118هٖ                       



7118هٖ                       

5674ًطٗاٙ                    

7118هٖ                       

5466ًطٗاٙ                    

7119ًطزؾتاٙ                  

5303ًطٗاٙ                    

5947ًطٗاٙ                    

7120ًطزؾتاٙ                  

7123ًطٗاٙ                    

6121ًطٗاٙ                    

6375ًطٗاٙ                    

6378ًطٗاٙ                    

7122ًطٗاٙ                    

7124ًطٗاٙ                    

7638ًطٗاٙ                    

7126ًطٗاٛكاٟ                 

7129ًطٗاٛكاٟ                 

6384ًطٗاٙ                    

7128ًطٗاٛكاٟ                 

7746ًطٗاٙ                    

٢ً7131ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7287ًطٗاٙ                    

٢ً7130ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7132ُٔؿتاٙ                   

5335ًطٗاٙ                    

7133ُيالٙ                    



7637ًطٗاٙ                    

7134ُيالٙ                    

7135ُيالٙ                    

7848ًطٗاٙ                    

7137ٓطؾتاٙ                   

7146ٗطًعي                    

7141ٗطًعي                    

7141ٗطًعي                    

١7149طٗعُاٙ                  

١7147طٗعُاٙ                  

١7148طٗعُاٙ                  

١7150٘ساٙ                    

5783ًطٗاٙ                    

7154يعز                      

7206اشضتايداٙ ؿطتي           

7159يعز                      

7160يعز                      

7157يعز                      

7161يعز                      

7162يعز                      

7163يعز                      

7208اشضتايداٙ ؿطتي           

7164يعز                      

7164يعز                      

7164يعز                      

7163يعز                      



5715اشضتايداٙ ؿطتي           

7163يعز                      

6513اشضتايداٙ قطهي           

6510اشضتايداٙ قطهي           

6511اشضتايداٙ قطهي           

7205اشضتايداٙ ؿطتي           

6512اشضتايداٙ قطهي           

6512اشضتايداٙ قطهي           

5911اشضتايداٙ ؿطتي           

6514اشضتايداٙ ؿطتي           

7198اشضتايداٙ ؿطتي           

6515اشضتايداٙ ؿطتي           

6516اشضتايداٙ ؿطتي           

5601اشضتايداٙ ؿطتي           

5971اشضتايداٙ ؿطتي           

6498اضزتيْ                   

7204اشضتايداٙ ؿطتي           

6497اضزتيْ                   

6502اصل٢اٙ                   

6503اصل٢اٙ                   

7685اشضتايداٙ ؿطتي           

6501اصل٢اٙ                   

6506اصل٢اٙ                   

6500اصل٢اٙ                   

6504اصل٢اٙ                   

5042اشضتايداٙ ؿطتي           



6505اصل٢اٙ                   

7688اشضتايداٙ ؿطتي           

6507آثطظ                    

6508آثطظ                    

6509آثطظ                    

6517تٞق٢ط                    

7198اشضتايداٙ ؿطتي           

7199اشضتايداٙ ؿطتي           

7573اشضتايداٙ ؿطتي           

7207اشضتايداٙ ؿطتي           

7199اشضتايداٙ ؿطتي           

5912اشضتايداٙ ؿطتي           

6518تٞق٢ط                    

7689اشضتايداٙ ؿطتي           

6520                    تهران

6520                    تهران

5041اشضتايداٙ ؿطتي           

6520                    تهران

6520                    تهران

6572ت٢طاٙ                    

6573ت٢طاٙ                    

7042اشضتايداٙ ؿطتي           

6575ت٢طاٙ                    

6576ت٢طاٙ                    

6578ت٢طاٙ                    

6012اشضتايداٙ ؿطتي           

6522چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        



6523ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6523ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6523ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6526ذطاؾاٙ ضظٞي              

6525ذطاؾاٙ ضظٞي              

6529ذطاؾاٙ ق٘آي             

6528ذطاؾاٙ ق٘آي             

7568اشضتايداٙ ؿطتي           

6538ذٞظؾتاٙ                  

6540ظٛداٙ                    

7201اشضتايداٙ ؿطتي           

6543ظٛداٙ                    

6542ظٛداٙ                    

6541ظٛداٙ                    

6546ؾٜ٘اٙ                    

7686اشضتايداٙ ؿطتي           

5908اشضتايداٙ ؿطتي           

6550ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7046اشضتايداٙ ؿطتي           

6549ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6560ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6555ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6555ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7200اشضتايداٙ ؿطتي           

6555ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6551ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



6556ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6556ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6556ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6566ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6570ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6562ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6553ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6581كاضؼ                     

5244اشضتايداٙ ؿطتي           

6586كاضؼ                     

6588هعٝيٚ                    

6587هعٝيٚ                    

6010اشضتايداٙ ؿطتي           

6589هٖ                       

6589هٖ                       

6589هٖ                       

6589هٖ                       

6589هٖ                       

6589هٖ                       

6589هٖ                       

6589هٖ                       

6590ًطزؾتاٙ                  

6591ًطزؾتاٙ                  

6592ًطزؾتاٙ                  

6594ًطٗاٙ                    

6598ًطٗاٛكاٟ                 



6653اشضتايداٙ ؿطتي           

٢ً6600ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7687اشضتايداٙ ؿطتي           

5798ٗاظٛسضاٙ                 

6602ُيالٙ                    

5962ٗاظٛسضاٙ                 

7775ٗاظٛسضاٙ                 

5216ٗاظٛسضاٙ                 

6604ُيالٙ                    

5844ٗاظٛسضاٙ                 

6606ٓطؾتاٙ                   

6606ٓطؾتاٙ                   

7308ٗاظٛسضاٙ                 

5395ٗاظٛسضاٙ                 

5964ٗاظٛسضاٙ                 

7307ٗاظٛسضاٙ                 

7311ٗاظٛسضاٙ                 

7868ٗاظٛسضاٙ                 

5099ٗاظٛسضاٙ                 

5352ٗاظٛسضاٙ                 

6608ٓطؾتاٙ                   

6435ٗاظٛسضاٙ                 

6610ٗاظٛسضاٙ                 

5096ٗاظٛسضاٙ                 

6927ٗاظٛسضاٙ                 

5015ٗاظٛسضاٙ                 



6612ٗاظٛسضاٙ                 

7654ٗاظٛسضاٙ                 

6931ٗاظٛسضاٙ                 

١6617طٗعُاٙ                  

5800ٗاظٛسضاٙ                 

6926ٗاظٛسضاٙ                 

7772ٗاظٛسضاٙ                 

5477ٗاظٛسضاٙ                 

6442ٗاظٛسضاٙ                 

6433ٗاظٛسضاٙ                 

5962ٗاظٛسضاٙ                 

١6620طٗعُاٙ                  

١6618طٗعُاٙ                  

7541ٗاظٛسضاٙ                 

١6621طٗعُاٙ                  

6611ٗاظٛسضاٙ                 

١6619طٗعُاٙ                  

7138ٗاظٛسضاٙ                 

١6619طٗعُاٙ                  

5882ٗاظٛسضاٙ                 

6437ٗاظٛسضاٙ                 

7542ٗاظٛسضاٙ                 

١6623٘ساٙ                    

5525ٗاظٛسضاٙ                 

5961ٗاظٛسضاٙ                 

6933ٗاظٛسضاٙ                 



5640ٗاظٛسضاٙ                 

6759ٗاظٛسضاٙ                 

١6624٘ساٙ                    

7540ٗاظٛسضاٙ                 

١6626٘ساٙ                    

7308ٗاظٛسضاٙ                 

6441ٗاظٛسضاٙ                 

6627يعز                      

5288ٗاظٛسضاٙ                 

7406ٗاظٛسضاٙ                 

6628يعز                      

7310ٗاظٛسضاٙ                 

6632يعز                      

5845ٗاظٛسضاٙ                 

6609ٗاظٛسضاٙ                 

6629يعز                      

6630يعز                      

6756ٗاظٛسضاٙ                 

6757ٗاظٛسضاٙ                 

7774ٗاظٛسضاٙ                 

6092ٗاظٛسضاٙ                 

7771ٗاظٛسضاٙ                 

7655ٗاظٛسضاٙ                 

6929ٗاظٛسضاٙ                 

6631يعز                      

6091ٗاظٛسضاٙ                 



7773ٗاظٛسضاٙ                 

6440ٗاظٛسضاٙ                 

6634يعز                      

7307ٗاظٛسضاٙ                 

7312ٗاظٛسضاٙ                 

5476ٗاظٛسضاٙ                 

6633يعز                      

6436ٗاظٛسضاٙ                 

5511ٗاظٛسضاٙ                 

7140ٗاظٛسضاٙ                 

5963ٗاظٛسضاٙ                 

5958ٗاظٛسضاٙ                 

5205ٗاظٛسضاٙ                 

6048ٗاظٛسضاٙ                 

7309ٗاظٛسضاٙ                 

6434ٗاظٛسضاٙ                 

7786يعز                      

6652اشضتايداٙ قطهي           

6646اشضتايداٙ قطهي           

6647اشضتايداٙ قطهي           

6648اشضتايداٙ قطهي           

6651اشضتايداٙ قطهي           

6654اشضتايداٙ ؿطتي           

6654اشضتايداٙ ؿطتي           

6655اشضتايداٙ ؿطتي           

7334يعز                      



6655اشضتايداٙ ؿطتي           

6635اضزتيْ                   

6636اضزتيْ                   

7330يعز                      

6638اصل٢اٙ                   

6637اصل٢اٙ                   

7787يعز                      

6639اصل٢اٙ                   

6640اصل٢اٙ                   

6641آثطظ                    

6642آثطظ                    

6644آثطظ                    

6643آثطظ                    

6645آثطظ                    

6644آثطظ                    

6656تٞق٢ط                    

6723ت٢طاٙ                    

6724ت٢طاٙ                    

6660                    تهران

6660                    تهران

7328يعز                      

6660                    تهران

6660                    تهران

6660                    تهران

7789يعز                      

6660                    تهران

6660                    تهران



7335يعز                      

6660                    تهران

6660                    تهران

6660                    تهران

7788يعز                      

6660                    تهران

6660                    تهران

6660                    تهران

6660                    تهران

6726ت٢طاٙ                    

6663ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6672ذطاؾاٙ ضظٞي              

6667ذطاؾاٙ ضظٞي              

7332يعز                      

6666ذطاؾاٙ ضظٞي              

6664ذطاؾاٙ ضظٞي              

7329يعز                      

6674ذطاؾاٙ ق٘آي             

6675ذطاؾاٙ ق٘آي             

6676ذٞظؾتاٙ                  

6680ذٞظؾتاٙ                  

6679ذٞظؾتاٙ                  

6678ذٞظؾتاٙ                  

6689ظٛداٙ                    

6693ؾٜ٘اٙ                    

6695ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6702ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



6699ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6710ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6716ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6697ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6700ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6708ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6709ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6711ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6711ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6712ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6712ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6712ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6713ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6698ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6732كاضؼ                     

6737هعٝيٚ                    

6736هعٝيٚ                    

6738هٖ                       

6738هٖ                       

6738هٖ                       

6738هٖ                       

6738هٖ                       

6738هٖ                       

6739ًطزؾتاٙ                  

6746ًطٗاٛكاٟ                 

6746ًطٗاٛكاٟ                 



6747ًطٗاٛكاٟ                 

6744ًطٗاٛكاٟ                 

6745ًطٗاٛكاٟ                 

6748ُٔؿتاٙ                   

7335يعز                      

6749ُٔؿتاٙ                   

6750ُٔؿتاٙ                   

6750ُٔؿتاٙ                   

6751ُٔؿتاٙ                   

7282هٖ                       

6752ُيالٙ                    

6753ُيالٙ                    

6752ُيالٙ                    

6754ُيالٙ                    

6755ٓطؾتاٙ                   

6761ٗطًعي                    

١6765طٗعُاٙ                  

١6768طٗعُاٙ                  

١6770٘ساٙ                    

6771يعز                      

6772يعز                      

6774يعز                      

6773يعز                      

7344اشضتايداٙ قطهي           

7345اشضتايداٙ قطهي           

7337اضزتيْ                   



7339اصل٢اٙ                   

7340اصل٢اٙ                   

7338اصل٢اٙ                   

7341آثطظ                    

7343آثطظ                    

7386ت٢طاٙ                    

7386ت٢طاٙ                    

7387ت٢طاٙ                    

7346                    تهران

7388ت٢طاٙ                    

7389ت٢طاٙ                    

7349ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7350ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7353ذطاؾاٙ ضظٞي              

7352ذطاؾاٙ ضظٞي              

7355ذطاؾاٙ ق٘آي             

7364ظٛداٙ                    

7365ؾٜ٘اٙ                    

7367ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7373ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7374ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7370ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7369ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7376ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7381ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7380ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



7380ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7382ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7377ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7744هٖ                       

7282هٖ                       

7744هٖ                       

7368ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7383ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7383ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7391كاضؼ                     

7392هٖ                       

7392هٖ                       

7392هٖ                       

7393ًطزؾتاٙ                  

7395ًطٗاٙ                    

7394ًطٗاٙ                    

7396ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً7397ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7398ُٔؿتاٙ                   

7399ُٔؿتاٙ                   

7400ُٔؿتاٙ                   

7401ُيالٙ                    

7402ُيالٙ                    

7282هٖ                       

7403ُيالٙ                    

7404ُيالٙ                    



7405ٓطؾتاٙ                   

7408ٗطًعي                    

7407ٗطًعي                    

7407ٗطًعي                    

١7409طٗعُاٙ                  

١7411طٗعُاٙ                  

١7410طٗعُاٙ                  

7413يعز                      

7415يعز                      

7416يعز                      

7744هٖ                       

7417يعز                      

6776                    تهران

6776                    تهران

6776                    تهران

6779ذطاؾاٙ ضظٞي              

6777ذطاؾاٙ ضظٞي              

6781ذطاؾاٙ ق٘آي             

6782ذطاؾاٙ ق٘آي             

6446ٗطًعي                    

6790ذٞظؾتاٙ                  

6761ٗطًعي                    

6792ظٛداٙ                    

7777ٗطًعي                    

7780ٗطًعي                    

5803ٗطًعي                    



6444ٗطًعي                    

5134ٗطًعي                    

6797ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5173ٗطًعي                    

6807ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6796ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6798ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6816ٗطًعي                    

5480ٗطًعي                    

6764ٗطًعي                    

5016ٗطًعي                    

5513ٗطًعي                    

6799ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7316ٗطًعي                    

6762ٗطًعي                    

6763ٗطًعي                    

6794ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5414ٗطًعي                    

7314ٗطًعي                    

6450ٗطًعي                    

6800ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6794ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6801ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5802ٗطًعي                    

6802ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7465ٗطًعي                    



6038ٗطًعي                    

6804ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6808ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6810هعٝيٚ                    

6811هٖ                       

5678ٗطًعي                    

6812ًطٗاٛكاٟ                 

6614ٗطًعي                    

5102ٗطًعي                    

٢ً6813ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

6814ُٔؿتاٙ                   

6815ُيالٙ                    

١6817طٗعُاٙ                  

7143ٗطًعي                    

6613ٗطًعي                    

6819يعز                      

7144ٗطًعي                    

7317ٗطًعي                    

6449ٗطًعي                    

7778ٗطًعي                    

5513ٗطًعي                    

7145ٗطًعي                    

6616ٗطًعي                    

6819يعز                      

6453ٗطًعي                    

7418                    تهران



7418                    تهران

5866ٗطًعي                    

7418                    تهران

7420ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7142ٗطًعي                    

7548ٗطًعي                    

7421ذطاؾاٙ ق٘آي             

5100ٗطًعي                    

7427ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7425ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7313ٗطًعي                    

7433ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7450ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7776ٗطًعي                    

7549ٗطًعي                    

7450ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7435ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6447ٗطًعي                    

7430ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5966ٗطًعي                    

7443ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5207ٗطًعي                    

6613ٗطًعي                    

6453ٗطًعي                    

7437ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7429ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



7444ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

١7320طٗعُاٙ                  

7440ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7426ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7431ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7426ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7446ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7446ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7438ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7438ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

١7785طٗعُاٙ                  

١7319طٗعُاٙ                  

7451ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7451ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7452ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7454كاضؼ                     

7457ًطزؾتاٙ                  

7458ًطزؾتاٙ                  

١7323طٗعُاٙ                  

7459ًطٗاٙ                    

7461ًطٗاٙ                    

7462ًطٗاٙ                    

7460ًطٗاٙ                    

7463ُٔؿتاٙ                   

7464ُيالٙ                    

١7466٘ساٙ                    



7467يعز                      

7469يعز                      

١7782طٗعُاٙ                  

6847اشضتايداٙ قطهي           

6851اشضتايداٙ قطهي           

6849اشضتايداٙ قطهي           

١7784طٗعُاٙ                  

6850اشضتايداٙ قطهي           

6852اشضتايداٙ قطهي           

6854اشضتايداٙ ؿطتي           

6855اشضتايداٙ ؿطتي           

6820اضزتيْ                   

6820اضزتيْ                   

6820اضزتيْ                   

6824اضزتيْ                   

6825اضزتيْ                   

6827اضزتيْ                   

6821اضزتيْ                   

6830اصل٢اٙ                   

6831اصل٢اٙ                   

6828اصل٢اٙ                   

6829اصل٢اٙ                   

6834اصل٢اٙ                   

6837آثطظ                    

6842آثطظ                    

6842آثطظ                    



6842آثطظ                    

6844آثطظ                    

6844آثطظ                    

١7783طٗعُاٙ                  

6858تٞق٢ط                    

6860                    تهران

١7321طٗعُاٙ                  

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

١7322طٗعُاٙ                  

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6860                    تهران

6863ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6865ذطاؾاٙ ضظٞي              

6867ذطاؾاٙ ق٘آي             

6870ذطاؾاٙ ق٘آي             

6868ذطاؾاٙ ق٘آي             



6887كاضؼ                     

6890كاضؼ                     

6891هعٝيٚ                    

6893هٖ                       

6911ُيالٙ                    

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6413ُيالٙ                    

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6418ُيالٙ                    

6893هٖ                       

7764ُيالٙ                    

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6893هٖ                       

6603ُيالٙ                    

6893هٖ                       



6894ًطزؾتاٙ                  

6895ًطزؾتاٙ                  

6901ًطٗاٛكاٟ                 

7300ُيالٙ                    

6420ُيالٙ                    

6902ًطٗاٛكاٟ                 

7535ُيالٙ                    

7647ُيالٙ                    

6903ًطٗاٛكاٟ                 

5280ُيالٙ                    

7300ُيالٙ                    

6903ًطٗاٛكاٟ                 

6904ًطٗاٛكاٟ                 

6906ًطٗاٛكاٟ                 

6917ُيالٙ                    

7299ُيالٙ                    

6908ُٔؿتاٙ                   

5349ُيالٙ                    

7766ُيالٙ                    

7764ُيالٙ                    

6907ُٔؿتاٙ                   

6910ُٔؿتاٙ                   

5130ُيالٙ                    

6931ٗاظٛسضاٙ                 

7767ُيالٙ                    

7766ُيالٙ                    



6935ٗطًعي                    

6934ٗطًعي                    

6413ُيالٙ                    

١6936طٗعُاٙ                  

5792ُيالٙ                    

١6937طٗعُاٙ                  

١6938طٗعُاٙ                  

6918ُيالٙ                    

7298ُيالٙ                    

١7014٘ساٙ                    

١6938طٗعُاٙ                  

6944يعز                      

١6479٘ساٙ                    

١5730٘ساٙ                    

١6475٘ساٙ                    

6946يعز                      

١5316٘ساٙ                    

6949يعز                      

١6474٘ساٙ                    

١5650٘ساٙ                    

١5885٘ساٙ                    

١6942٘ساٙ                    

١5179٘ساٙ                    

١7151٘ساٙ                    

6949يعز                      

6948يعز                      



١5884٘ساٙ                    

١6485٘ساٙ                    

١7553٘ساٙ                    

١5140٘ساٙ                    

١5001٘ساٙ                    

١6939٘ساٙ                    

7485اشضتايداٙ قطهي           

١7661٘ساٙ                    

١7326٘ساٙ                    

١6941٘ساٙ                    

7486اشضتايداٙ قطهي           

7488اشضتايداٙ قطهي           

7487اشضتايداٙ قطهي           

7489اشضتايداٙ قطهي           

١5026٘ساٙ                    

١5337٘ساٙ                    

7490اشضتايداٙ ؿطتي           

7492اشضتايداٙ ؿطتي           

7493اشضتايداٙ ؿطتي           

7470اضزتيْ                   

١6818٘ساٙ                    

١7326٘ساٙ                    

7471اضزتيْ                   

١5589٘ساٙ                    

7472اضزتيْ                   

١6622٘ساٙ                    



7473اضزتيْ                   

١5887٘ساٙ                    

١5422٘ساٙ                    

١5113٘ساٙ                    

7473اضزتيْ                   

7474اصل٢اٙ                   

١7412٘ساٙ                    

١7412٘ساٙ                    

١5222٘ساٙ                    

١6477٘ساٙ                    

١5359٘ساٙ                    

١6001٘ساٙ                    

١6474٘ساٙ                    

١6479٘ساٙ                    

7477اصل٢اٙ                   

١5487٘ساٙ                    

١6481٘ساٙ                    

١5527٘ساٙ                    

١5221٘ساٙ                    

١6943٘ساٙ                    

١6940٘ساٙ                    

١7153٘ساٙ                    

١7152٘ساٙ                    

١7554٘ساٙ                    

١5423٘ساٙ                    

١6478٘ساٙ                    



١5731٘ساٙ                    

7166اضزتيْ                   

7476اصل٢اٙ                   

7475اصل٢اٙ                   

7478آثطظ                    

7479آثطظ                    

7480آثطظ                    

7496                    تهران

7516ت٢طاٙ                    

7501ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7499ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7500ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7507ذطاؾاٙ ق٘آي             

7505ذطاؾاٙ ق٘آي             

7505ذطاؾاٙ ق٘آي             

7508ذٞظؾتاٙ                  

7510ظٛداٙ                    

7521هعٝيٚ                    

7522هٖ                       

7522هٖ                       

7522هٖ                       

7522هٖ                       

7522هٖ                       

7523ًطزؾتاٙ                  

7524ًطزؾتاٙ                  

7525ًطٗاٙ                    



7526ًطٗاٙ                    

7168اضزتيْ                   

7528ًطٗاٙ                    

7529ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً7530ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

7531ُٔؿتاٙ                   

7532ُٔؿتاٙ                   

7167اضزتيْ                   

7534ُٔؿتاٙ                   

7666اضزتيْ                   

7533ُٔؿتاٙ                   

7536ُيالٙ                    

7538ٓطؾتاٙ                   

7539ٓطؾتاٙ                   

7544ٗاظٛسضاٙ                 

7543ٗاظٛسضاٙ                 

7546ٗطًعي                    

7545ٗطًعي                    

7547ٗطًعي                    

١7552طٗعُاٙ                  

7555يعز                      

7558يعز                      

7560يعز                      

7171اضزتيْ                   

6995ت٢طاٙ                    

7165اضزتيْ                   



6995ت٢طاٙ                    

6997ت٢طاٙ                    

6950                    تهران

6950                    تهران

6950                    تهران

6950                    تهران

6950                    تهران

6950                    تهران

6950                    تهران

6953ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6952ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6954ذطاؾاٙ ضظٞي              

6958ذطاؾاٙ ق٘آي             

6960ذٞظؾتاٙ                  

7665اضزتيْ                   

6966ذٞظؾتاٙ                  

6968ظٛداٙ                    

6969ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6972ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7664اضزتيْ                   

7666اضزتيْ                   

6976ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6977ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6974ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6992ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6993ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6975ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         



6982ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6982ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7293ًطٗاٛكاٟ                 

6990ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7750ًطٗاٛكاٟ                 

7001هعٝيٚ                    

7002ًطزؾتاٙ                  

7003ًطٗاٙ                    

7004ًطٗاٙ                    

7005ًطٗاٙ                    

7006ًطٗاٛكاٟ                 

7007ُٔؿتاٙ                   

7008ٓطؾتاٙ                   

7009ٓطؾتاٙ                   

7011ٗطًعي                    

7010ٗطًعي                    

١7012طٗعُاٙ                  

١7013٘ساٙ                    

١7015٘ساٙ                    

7566اشضتايداٙ قطهي           

7565اشضتايداٙ قطهي           

7567اشضتايداٙ قطهي           

7561اشضتايداٙ قطهي           

7561اشضتايداٙ قطهي           

7562اشضتايداٙ قطهي           

7562اشضتايداٙ قطهي           



7564اشضتايداٙ قطهي           

7571اشضتايداٙ ؿطتي           

7570اشضتايداٙ ؿطتي           

7570اشضتايداٙ ؿطتي           

7574اشضتايداٙ ؿطتي           

7569اشضتايداٙ ؿطتي           

7569اشضتايداٙ ؿطتي           

7572اشضتايداٙ ؿطتي           

7573اشضتايداٙ ؿطتي           

7568اشضتايداٙ ؿطتي           

7577اضزتيْ                   

7753ًطٗاٛكاٟ                 

7292ًطٗاٛكاٟ                 

7576اضزتيْ                   

7578اضزتيْ                   

7583اصل٢اٙ                   

7583اصل٢اٙ                   

7587اصل٢اٙ                   

7587اصل٢اٙ                   

7586اصل٢اٙ                   

7586اصل٢اٙ                   

7582اصل٢اٙ                   

7582اصل٢اٙ                   

7584اصل٢اٙ                   

7584اصل٢اٙ                   

7580اصل٢اٙ                   



7751ًطٗاٛكاٟ                 

7580اصل٢اٙ                   

7588اصل٢اٙ                   

7588اصل٢اٙ                   

7581اصل٢اٙ                   

7581اصل٢اٙ                   

7581اصل٢اٙ                   

7581اصل٢اٙ                   

7752ًطٗاٛكاٟ                 

7585اصل٢اٙ                   

7585اصل٢اٙ                   

7579اصل٢اٙ                   

7579اصل٢اٙ                   

7589تٞق٢ط                    

7622ت٢طاٙ                    

7621ت٢طاٙ                    

7618ت٢طاٙ                    

7619ت٢طاٙ                    

7623ت٢طاٙ                    

7595ذطاؾاٙ ضظٞي              

7595ذطاؾاٙ ضظٞي              

7596ذطاؾاٙ ضظٞي              

7602ذطاؾاٙ ضظٞي              

7603ذٞظؾتاٙ                  

7603ذٞظؾتاٙ                  

7610ظٛداٙ                    



7607ظٛداٙ                    

7609ظٛداٙ                    

7608ظٛداٙ                    

7611ظٛداٙ                    

7627كاضؼ                     

7629هعٝيٚ                    

7632هٖ                       

7630هٖ                       

6919ٓطؾتاٙ                   

7633هٖ                       

6920ٓطؾتاٙ                   

7633هٖ                       

7632هٖ                       

7631هٖ                       

7635ًطزؾتاٙ                  

7635ًطزؾتاٙ                  

7634ًطزؾتاٙ                  

7304ٓطؾتاٙ                   

7634ًطزؾتاٙ                  

7636ًطزؾتاٙ                  

7640ًطٗاٙ                    

7641ًطٗاٙ                    

7639ًطٗاٙ                    

6923ٓطؾتاٙ                   

7645ًطٗاٛكاٟ                 

7644ًطٗاٛكاٟ                 



7643ًطٗاٛكاٟ                 

6923ٓطؾتاٙ                   

7642ًطٗاٛكاٟ                 

7646ُٔؿتاٙ                   

7650ٓطؾتاٙ                   

7651ٓطؾتاٙ                   

7649ٓطؾتاٙ                   

7656ٗاظٛسضاٙ                 

7657ٗطًعي                    

7659ٗطًعي                    

١7662٘ساٙ                    

١7661٘ساٙ                    

7663يعز                      

7303ٓطؾتاٙ                   

7302ٓطؾتاٙ                   

7301ٓطؾتاٙ                   

6924ٓطؾتاٙ                   

7302ٓطؾتاٙ                   

7768ٓطؾتاٙ                   

7761ُٔؿتاٙ                   

5600اشضتايداٙ ؿطتي           

5602اشضتايداٙ ؿطتي           

5591اضزتيْ                   

5592اضزتيْ                   

5594اصل٢اٙ                   

5593اصل٢اٙ                   



5595اصل٢اٙ                   

5596اصل٢اٙ                   

5597اصل٢اٙ                   

5604تٞق٢ط                    

5616ت٢طاٙ                    

5617ت٢طاٙ                    

5606ذطاؾاٙ خٜٞتي             

7295ُٔؿتاٙ                   

7296ُٔؿتاٙ                   

5605ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5588ذطاؾاٙ ضظٞي              

5585ذطاؾاٙ ضظٞي              

5587ذطاؾاٙ ضظٞي              

5586ذطاؾاٙ ضظٞي              

5581ذطاؾاٙ ضظٞي              

5578ذطاؾاٙ ضظٞي              

5579ذطاؾاٙ ضظٞي              

5607ذطاؾاٙ ق٘آي             

5608ذطاؾاٙ ق٘آي             

5619كاضؼ                     

5624هعٝيٚ                    

5625ًطزؾتاٙ                  

5626ًطزؾتاٙ                  

5628ًطٗاٙ                    

٢ً5632ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

٢ً5631ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       



5633ُيالٙ                    

5634ُيالٙ                    

5635ُيالٙ                    

5636ٓطؾتاٙ                   

5637ٓطؾتاٙ                   

5639ٗاظٛسضاٙ                 

5641ٗطًعي                    

١5642طٗعُاٙ                  

5646يعز                      

5645يعز                      

5568اشضتايداٙ ؿطتي           

7297ُٔؿتاٙ                   

5567اصل٢اٙ                   

5570هعٝيٚ                    

5571ًطزؾتاٙ                  

5572ًطٗاٛكاٟ                 

5573ٗاظٛسضاٙ                 

١5575طٗعُاٙ                  

١5574طٗعُاٙ                  

7763ُٔؿتاٙ                   

6137اشضتايداٙ قطهي           

6133اصل٢اٙ                   

6133اصل٢اٙ                   

6132اصل٢اٙ                   

7759ُٔؿتاٙ                   

6134اصل٢اٙ                   



7762ُٔؿتاٙ                   

6146                    تهران

6146                    تهران

6129ذطاؾاٙ ضظٞي              

6128ذطاؾاٙ ضظٞي              

6127ذطاؾاٙ ضظٞي              

7754ُٔؿتاٙ                   

7756ُٔؿتاٙ                   

6148كاضؼ                     

7758ُٔؿتاٙ                   

6150هعٝيٚ                    

6153ًطزؾتاٙ                  

6153ًطزؾتاٙ                  

١6159طٗعُاٙ                  

7755ُٔؿتاٙ                   

5657اشضتايداٙ ؿطتي           

5761ظٛداٙ                    

7721ظٛداٙ                    

7720ظٛداٙ                    

5651اضزتيْ                   

7719ظٛداٙ                    

5652اصل٢اٙ                   

5653اصل٢اٙ                   

5654آثطظ                    

7250ظٛداٙ                    

5648ذطاؾاٙ ضظٞي              



5649ذطاؾاٙ ضظٞي              

7722ظٛداٙ                    

6690ظٛداٙ                    

5659ذطاؾاٙ ق٘آي             

5666كاضؼ                     

6285ظٛداٙ                    

5668كاضؼ                     

7085ظٛداٙ                    

5670هعٝيٚ                    

5671هٖ                       

6284ظٛداٙ                    

5672ًطزؾتاٙ                  

5673ًطٗاٙ                    

٢ً5675ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

5676ُيالٙ                    

5677ٓطؾتاٙ                   

6691ظٛداٙ                    

١5679طٗعُاٙ                  

5056ظٛداٙ                    

6539ظٛداٙ                    

5680يعز                      

6280ظٛداٙ                    

6071ظٛداٙ                    

7086ظٛداٙ                    

6876ظٛداٙ                    

5151ظٛداٙ                    



5901اشضتايداٙ قطهي           

5904اشضتايداٙ قطهي           

7512ظٛداٙ                    

5905اشضتايداٙ قطهي           

6875ظٛداٙ                    

5906اشضتايداٙ ؿطتي           

5907اشضتايداٙ ؿطتي           

5909اشضتايداٙ ؿطتي           

5910اشضتايداٙ ؿطتي           

5889اضزتيْ                   

5891اصل٢اٙ                   

7717ظٛداٙ                    

7511ظٛداٙ                    

6877ظٛداٙ                    

5891اصل٢اٙ                   

7251ظٛداٙ                    

5891اصل٢اٙ                   

5891اصل٢اٙ                   

5896اصل٢اٙ                   

7718ظٛداٙ                    

5892اصل٢اٙ                   

5895اصل٢اٙ                   

5900اصل٢اٙ                   

5898اصل٢اٙ                   

6281ظٛداٙ                    

5898اصل٢اٙ                   



5897اصل٢اٙ                   

5899اصل٢اٙ                   

5923ت٢طاٙ                    

5924ت٢طاٙ                    

5925ت٢طاٙ                    

5922                    تهران

5922                    تهران

5922                    تهران

5922                    تهران

5922                    تهران

5922                    تهران

5926ت٢طاٙ                    

5927ت٢طاٙ                    

5928ت٢طاٙ                    

5930ت٢طاٙ                    

5929ت٢طاٙ                    

5933ت٢طاٙ                    

5913ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5914ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5915ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5916ذطاؾاٙ ق٘آي             

5920ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5934كاضؼ                     

5937كاضؼ                     

5938هعٝيٚ                    

5940هٖ                       

5940هٖ                       



5940هٖ                       

5941ًطزؾتاٙ                  

5942ًطزؾتاٙ                  

5943ًطٗاٙ                    

5944ًطٗاٙ                    

5948ًطٗاٙ                    

5949ًطٗاٙ                    

5952ُٔؿتاٙ                   

5951ُٔؿتاٙ                   

5953ُيالٙ                    

5955ُيالٙ                    

5957ٓطؾتاٙ                   

5960ٗاظٛسضاٙ                 

7232ذطاؾاٙ ق٘آي             

5959ٗاظٛسضاٙ                 

5967ٗطًعي                    

5968ٗطًعي                    

١5883٘ساٙ                    

7234ذطاؾاٙ ق٘آي             

7233ذطاؾاٙ ق٘آي             

7235ذطاؾاٙ ق٘آي             

١5886٘ساٙ                    

5972ذٞظؾتاٙ                  

7234ذطاؾاٙ ق٘آي             

5857اشضتايداٙ ؿطتي           

5855اصل٢اٙ                   



5854اصل٢اٙ                   

5856اصل٢اٙ                   

5853ايالٕ                    

5860                    تهران

5858ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5849ذطاؾاٙ ضظٞي              

5863ًطزؾتاٙ                  

5864ُيالٙ                    

5865ٓطؾتاٙ                   

١5868طٗعُاٙ                  

١5867طٗعُاٙ                  

5869يعز                      

7675آثطظ                    

6095اصل٢اٙ                   

6094ذطاؾاٙ ضظٞي              

5977اشضتايداٙ قطهي           

5978اشضتايداٙ ؿطتي           

5975ايالٕ                    

5979تٞق٢ط                    

5986هعٝيٚ                    

5988ًطٗاٛكاٟ                 

5989ُٔؿتاٙ                   

١5990طٗعُاٙ                  

5722اشضتايداٙ ؿطتي           

7185آثطظ                    

5723اشضتايداٙ ؿطتي           



5720ذطاؾاٙ ضظٞي              

5724ظٛداٙ                    

5725ًطٗاٙ                    

7185آثطظ                    

5687اشضتايداٙ قطهي           

5688اشضتايداٙ ؿطتي           

5685اصل٢اٙ                   

7187آثطظ                    

5686آثطظ                    

5692                    تهران

5684ذطاؾاٙ ضظٞي              

5689ذطاؾاٙ ق٘آي             

7675آثطظ                    

7183آثطظ                    

5695كاضؼ                     

5697ًطزؾتاٙ                  

5698ًطٗاٙ                    

5699ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً5700ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

5701ُٔؿتاٙ                   

5702ٓطؾتاٙ                   

١5703طٗعُاٙ                  

6107اشضتايداٙ ؿطتي           

6104اصل٢اٙ                   

6105اصل٢اٙ                   

7281هعٝيٚ                    



6106آثطظ                    

7741هعٝيٚ                    

6114ت٢طاٙ                    

6113                    تهران

6100ذطاؾاٙ ضظٞي              

6101ذطاؾاٙ ضظٞي              

6097ذطاؾاٙ ضظٞي              

6109ذطاؾاٙ ق٘آي             

6110ذٞظؾتاٙ                  

6112ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

6115كاضؼ                     

6116هعٝيٚ                    

6117هٖ                       

6119ًطٗاٙ                    

6122ًطٗاٛكاٟ                 

7739هعٝيٚ                    

6123ُٔؿتاٙ                   

6124ٗاظٛسضاٙ                 

6125ٗطًعي                    

١6126طٗعُاٙ                  

5705ذٞظؾتاٙ                  

5708ٗاظٛسضاٙ                 

5710ذطاؾاٙ ضظٞي              

5709ذطاؾاٙ ضظٞي              

5711ًطٗاٙ                    

5712ُٔؿتاٙ                   



6007اشضتايداٙ قطهي           

6009اشضتايداٙ قطهي           

7279هعٝيٚ                    

7740هعٝيٚ                    

6011اشضتايداٙ ؿطتي           

7743هعٝيٚ                    

6013اشضتايداٙ ؿطتي           

6002اضزتيْ                   

6003اضزتيْ                   

6006اصل٢اٙ                   

7742هعٝيٚ                    

6004اصل٢اٙ                   

6005اصل٢اٙ                   

6021ت٢طاٙ                    

6019                    تهران

6019                    تهران

6880ؾٜ٘اٙ                    

6019                    تهران

6019                    تهران

6290ؾٜ٘اٙ                    

6793ؾٜ٘اٙ                    

6015ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6000ذطاؾاٙ ضظٞي              

7829ؾٜ٘اٙ                    

5997ذطاؾاٙ ضظٞي              

6548ؾٜ٘اٙ                    

6287ؾٜ٘اٙ                    



6287ؾٜ٘اٙ                    

5827ؾٜ٘اٙ                    

6547ؾٜ٘اٙ                    

6692ؾٜ٘اٙ                    

5919ؾٜ٘اٙ                    

6286ؾٜ٘اٙ                    

7091ؾٜ٘اٙ                    

6111ؾٜ٘اٙ                    

7253ؾٜ٘اٙ                    

5992ذطاؾاٙ ضظٞي              

7089ؾٜ٘اٙ                    

7726ؾٜ٘اٙ                    

7513ؾٜ٘اٙ                    

5255ؾٜ٘اٙ                    

7088ؾٜ٘اٙ                    

7726ؾٜ٘اٙ                    

5663ؾٜ٘اٙ                    

6548ؾٜ٘اٙ                    

6289ؾٜ٘اٙ                    

7827ؾٜ٘اٙ                    

6292ؾٜ٘اٙ                    

6545ؾٜ٘اٙ                    

7828ؾٜ٘اٙ                    

6287ؾٜ٘اٙ                    

6288ؾٜ٘اٙ                    

6694ؾٜ٘اٙ                    



5152ؾٜ٘اٙ                    

5057ؾٜ٘اٙ                    

6879ؾٜ٘اٙ                    

5058ؾٜ٘اٙ                    

6880ؾٜ٘اٙ                    

5996ذطاؾاٙ ضظٞي              

7514ؾٜ٘اٙ                    

5999ذطاؾاٙ ضظٞي              

5991ذطاؾاٙ ضظٞي              

6016ذطاؾاٙ ق٘آي             

6017ذٞظؾتاٙ                  

6018ؾٜ٘اٙ                    

6023كاضؼ                     

6025كاضؼ                     

6026هعٝيٚ                    

6027ًطزؾتاٙ                  

6028ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً6030ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

6031ُٔؿتاٙ                   

7217ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6032ُٔؿتاٙ                   

6034ُيالٙ                    

6035ٓطؾتاٙ                   

7694ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6036ٗاظٛسضاٙ                 

6037ٗطًعي                    



6039يعز                      

5821اشضتايداٙ قطهي           

5822اشضتايداٙ ؿطتي           

5823اشضتايداٙ ؿطتي           

5815اضزتيْ                   

5815اضزتيْ                   

5816اصل٢اٙ                   

5818اصل٢اٙ                   

5817اصل٢اٙ                   

5819آثطظ                    

5829                    تهران

5830ت٢طاٙ                    

5810ذطاؾاٙ ضظٞي              

5809ذطاؾاٙ ضظٞي              

5812ذطاؾاٙ ضظٞي              

5824ذطاؾاٙ ق٘آي             

5826ذٞظؾتاٙ                  

5828ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

7695ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5832كاضؼ                     

5836كاضؼ                     

5837هٖ                       

5838ًطزؾتاٙ                  

5839ًطٗاٙ                    

5841ًطٗاٛكاٟ                 

5842ٓطؾتاٙ                   



5843ٓطؾتاٙ                   

5846ٗطًعي                    

6519تٞق٢ط                    

5846ٗطًعي                    

١5814٘ساٙ                    

6659تٞق٢ط                    

5847يعز                      

6856تٞق٢ط                    

7049تٞق٢ط                    

7690تٞق٢ط                    

7591تٞق٢ط                    

5718ُٔؿتاٙ                   

7052تٞق٢ط                    

6775تٞق٢ط                    

7691تٞق٢ط                    

6658تٞق٢ط                    

5246تٞق٢ط                    

5719ُيالٙ                    

5603تٞق٢ط                    

5437تٞق٢ط                    

6519تٞق٢ط                    

5746اشضتايداٙ قطهي           

6222تٞق٢ط                    

5745اشضتايداٙ قطهي           

5748اشضتايداٙ ؿطتي           

7692تٞق٢ط                    



5749اشضتايداٙ ؿطتي           

5734اضزتيْ                   

5735اضزتيْ                   

5044تٞق٢ط                    

6226تٞق٢ط                    

5736اصل٢اٙ                   

5750تٞق٢ط                    

5739اصل٢اٙ                   

6226تٞق٢ط                    

7590تٞق٢ط                    

6224تٞق٢ط                    

5740اصل٢اٙ                   

5741آثطظ                    

5742آثطظ                    

7050تٞق٢ط                    

5245تٞق٢ط                    

6859تٞق٢ط                    

7212تٞق٢ط                    

5743آثطظ                    

5767                    تهران

5767                    تهران

5770ت٢طاٙ                    

5752ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5727ذطاؾاٙ ضظٞي              

5755ذطاؾاٙ ق٘آي             

5754ذطاؾاٙ ق٘آي             



5776هعٝيٚ                    

5775هعٝيٚ                    

5777هٖ                       

5777هٖ                       

5779ًطزؾتاٙ                  

5780ًطزؾتاٙ                  

5784ًطٗاٙ                    

5782ًطٗاٙ                    

5781ًطٗاٙ                    

5786ًطٗاٛكاٟ                 

5785ًطٗاٛكاٟ                 

٢ً5787ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

5788ُٔؿتاٙ                   

5790ُٔؿتاٙ                   

5789ُٔؿتاٙ                   

5793ُيالٙ                    

5794ٓطؾتاٙ                   

5795ٓطؾتاٙ                   

5796ٓطؾتاٙ                   

5797ٗاظٛسضاٙ                 

5799ٗاظٛسضاٙ                 

5801ٗطًعي                    

١5805طٗعُاٙ                  

٢ً7294ِئٞي٠ ٝتٞيطاح٘س       

١5804طٗعُاٙ                  

5807يعز                      



5808يعز                      

5873اشضتايداٙ ؿطتي           

5888ايالٕ                    

5874ذطاؾاٙ خٜٞتي             

5870ذطاؾاٙ ضظٞي              

5224ايالٕ                    

5733ايالٕ                    

5732ايالٕ                    

5876ؾيؿتاٙ ٝتٔٞچؿتاٙ         

5878ًطزؾتاٙ                  

5879ًطٗاٙ                    

5880ُٔؿتاٙ                   

5881ٓطؾتاٙ                   

6043اشضتايداٙ قطهي           

6661چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6230چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6862چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7057چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6040اصل٢اٙ                   

7419چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6233چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6229چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5046چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6042اصل٢اٙ                   

6041اصل٢اٙ                   

7214چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        



7056چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6233چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6228چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5118چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6234چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7811چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6662چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6230چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7497چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6044                    تهران

6230چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5247چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5341چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5146چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7593چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5186چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6951چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6228چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7811چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5186چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5496چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6231چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7348چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5047چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

5370چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6228چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        



7054چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7347چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6861چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6521چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7498چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

7215چ٢اضٗحاّ ٝترتياضي        

6340كاضؼ                     

6579كاضؼ                     

5696كاضؼ                     

6583كاضؼ                     

6024كاضؼ                     

6045ًطٗاٙ                    

5706كاضؼ                     

6582كاضؼ                     

7277كاضؼ                     

7273كاضؼ                     

5261كاضؼ                     

6046ًطٗاٛكاٟ                 

5985كاضؼ                     

5667كاضؼ                     

6338كاضؼ                     

7455كاضؼ                     

7114كاضؼ                     

5011كاضؼ                     

6047ٓطؾتاٙ                   

6734كاضؼ                     



6584كاضؼ                     

5546كاضؼ                     

5381كاضؼ                     

6061اشضتايداٙ قطهي           

6341كاضؼ                     

6352كاضؼ                     

5547كاضؼ                     

6076كاضؼ                     

6063اشضتايداٙ قطهي           

6336كاضؼ                     

6062اشضتايداٙ قطهي           

5265كاضؼ                     

6065اشضتايداٙ ؿطتي           

7738كاضؼ                     

7520كاضؼ                     

6073كاضؼ                     

5834كاضؼ                     

6333كاضؼ                     

5973كاضؼ                     

6054اضزتيْ                   

7518كاضؼ                     

7832كاضؼ                     

6055اضزتيْ                   

5833كاضؼ                     

5936كاضؼ                     

5862كاضؼ                     



6337كاضؼ                     

6890كاضؼ                     

6057اصل٢اٙ                   

7519كاضؼ                     

6056اصل٢اٙ                   

5620كاضؼ                     

7113كاضؼ                     

5193كاضؼ                     

6078كاضؼ                     

5334كاضؼ                     

6349كاضؼ                     

6348كاضؼ                     

6733كاضؼ                     

7274كاضؼ                     

7833كاضؼ                     

5196كاضؼ                     

7116كاضؼ                     

5669كاضؼ                     

7736كاضؼ                     

6060اصل٢اٙ                   

5622كاضؼ                     

6331كاضؼ                     

5503كاضؼ                     

6580كاضؼ                     

7278كاضؼ                     

5773كاضؼ                     



5623كاضؼ                     

6059اصل٢اٙ                   

6058اصل٢اٙ                   

6066ذطاؾاٙ خٜٞتي             

6332كاضؼ                     

7833كاضؼ                     

5379كاضؼ                     

6344كاضؼ                     

5066كاضؼ                     

5264كاضؼ                     

6888كاضؼ                     

6050ذطاؾاٙ ضظٞي              

5380كاضؼ                     

6052ذطاؾاٙ ضظٞي              

5064كاضؼ                     

5861كاضؼ                     

7453كاضؼ                     

6334كاضؼ                     

6339كاضؼ                     

6343كاضؼ                     

6051ذطاؾاٙ ضظٞي              

6585كاضؼ                     

6068ذطاؾاٙ ق٘آي             

5772كاضؼ                     

6067ذطاؾاٙ ق٘آي             

6070ظٛداٙ                    



5157كاضؼ                     

6074كاضؼ                     

5069كاضؼ                     

6348كاضؼ                     

5694كاضؼ                     

5504كاضؼ                     

6350كاضؼ                     

5158كاضؼ                     

6077كاضؼ                     

5835كاضؼ                     

7275كاضؼ                     

6346كاضؼ                     

6079هعٝيٚ                    

6080ًطزؾتاٙ                  

6333كاضؼ                     

6330كاضؼ                     

5068كاضؼ                     

5460كاضؼ                     

6081ًطزؾتاٙ                  

5070كاضؼ                     

5065كاضؼ                     

6083ًطٗاٙ                    

6346كاضؼ                     

7628كاضؼ                     

5067كاضؼ                     

6083ًطٗاٙ                    



6082ًطٗاٙ                    

7517كاضؼ                     

5456كاضؼ                     

5071كاضؼ                     

6084ًطٗاٛكاٟ                 

7456كاضؼ                     

5159كاضؼ                     

6085ًطٗاٛكاٟ                 

7272كاضؼ                     

5263كاضؼ                     

5378كاضؼ                     

6086ًطٗاٛكاٟ                 

6087ُٔؿتاٙ                   

5984كاضؼ                     

6075كاضؼ                     

5774كاضؼ                     

6090ٓطؾتاٙ                   

6347كاضؼ                     

6089ٓطؾتاٙ                   

6093ٗطًعي                    

5458كاضؼ                     

6342كاضؼ                     

7836كاضؼ                     

7213ت٢طاٙ                    

7183آثطظ                    

7671اصل٢اٙ                   



رشته شغلی انتخابی داوطلب

عدت ضيش                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

هيبًِ                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

اسٍهيِ                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

هْبثبد                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثيلِ سَاس                                                                                      -استبى اسدثيل -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

پبسس اثبد                                                                                      -استبى اسدثيل -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

گشهي                                                                                           -استبى اسدثيل -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثَييي هيبًذضت                                                                                  -استبى اصفْبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

چبدگبى                                                                                         -استبى اصفْبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

گلپبيگبى                                                                                       -استبى اصفْبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

لٌدبى                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ًبئيي                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ايالم                                                                                           -استبى ايالم -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

اسالهطْش                                                                                        -استبى تْشاى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثْبسستبى                                                                                        -استبى تْشاى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

پبوذضت                                                                                          -استبى تْشاى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

                                                                                           تهران- تهران استان- استادكارالكتروتكنيك

                                                                                           تهران- تهران استان- استادكارالكتروتكنيك

                                                                                           تهران- تهران استان- استادكارالكتروتكنيك

دهبًٍذ                                                                                          -استبى تْشاى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

سشايبى                                                                                   -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ًْجٌذاى                                                                                  -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

تشثت حيذسيِ                                                                               -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

خَاف                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ضيشٍاى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 



اثيه                                                                                            -استبى لضٍيي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

تبوستبى                                                                                         -استبى لضٍيي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

لن                                                                                                 -استبى لن -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثبًِ                                                                                          -استبى وشدستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثيدبس                                                                                         -استبى وشدستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

هشيَاى                                                                                        -استبى وشدستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

فبسيبة                                                                                          -استبى وشهبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ًشهبضيش                                                                                         -استبى وشهبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

اسالم اثبدغشة                                                                                -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

پبٍُ                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

صحٌِ                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

لصشضيشيي                                                                                     -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثَيشاحوذ                                                                            -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

گچسبساى                                                                             -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

گويطبى                                                                                         -استبى گلستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثٌذساًضلي                                                                                       -استبى گيالى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

سضت                                                                                             -استبى گيالى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثشٍخشد                                                                                         -استبى لشستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

دلفبى                                                                                          -استبى لشستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

والسدضت                                                                                      -استبى هبصًذساى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ًَس                                                                                          -استبى هبصًذساى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

سبٍُ                                                                                            -استبى هشوضي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

حبخي اثبد                                                                                     -استبى ّشهضگبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

سٍداى                                                                                         -استبى ّشهضگبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

هيجذ                                                                                               -استبى يضد-استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

اسٍهيِ                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشًٍيه 



خَي                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشًٍيه 

گشهي                                                                                             -استبى اسدثيل -استبدوبسالىتشًٍيه 

گٌبٍُ                                                                                              -استبى ثَضْش-استبدوبسالىتشًٍيه 

لشدگبى                                                                                -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسالىتشًٍيه 

طبسم                                                                                              -استبى صًدبى -استبدوبسالىتشًٍيه 

ثَئيي صّشا                                                                                        -استبى لضٍيي -استبدوبسالىتشًٍيه 

ثبًِ                                                                                            -استبى وشدستبى -استبدوبسالىتشًٍيه 

اليگَدسص                                                                                         -استبى لشستبى -استبدوبسالىتشًٍيه 

سشاة                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبساهَسداهي 

لشٍُ                                                                                               -استبى وشدستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

پلذضت                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبساهَسداهي 

ًدف اثبد                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبساهَسداهي 

پبوذضت                                                                                             -استبى تْشاى -استبدوبساهَسداهي 

دسگض                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسداهي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                         -استبى وشهبى -استبدوبساهَسداهي 

هشاغِ                                                                              -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

دضت اصادگبى                                                                               -استبى خَصستبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

ايشاًطْش                                                                              -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اثْش                                                                                        -استبى صًدبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

ديَاًذسُ                                                                                  -استبى وشدستبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

هشيَاى                                                                                    -استبى وشدستبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

خَي                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبستبسيسبت 

پبسس اثبد                                                                                          -استبى اسدثيل -استبدوبستبسيسبت 



ًبئيي                                                                                              -استبى اصفْبى -استبدوبستبسيسبت 

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

ًظشاثبد                                                                                              -استبى الجشص-استبدوبستبسيسبت 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

صّه                                                                                             -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

چبثْبس                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

صيشوَُ                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبستبسيسبت 

چٌبساى                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبستبسيسبت 

هطْذ                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبستبسيسبت 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثدٌَسد                                                                                       -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبستبسيسبت 

ّيشهٌذ                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبستبسيسبت 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هيشخبٍُ                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

تبوستبى                                                                                             -استبى لضٍيي -استبدوبستبسيسبت 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                     -استبى لن -استبدوبستبسيسبت 

ثن                                                                                                  -استبى وشهبى -استبدوبستبسيسبت 

سيشخبى                                                                                              -استبى وشهبى -استبدوبستبسيسبت 

فٌَج                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشثي پشٍسضي 

وشهبًطبُ                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -استبدوبستبسيسبت 

وٌگبٍس                                                                                           -استبى وشهبًطبُ -استبدوبستبسيسبت 

ثَيشاحوذ                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبستبسيسبت 

گچسبساى                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبستبسيسبت 

گويطبى                                                                                             -استبى گلستبى -استبدوبستبسيسبت 



اليگَدسص                                                                                           -استبى لشستبى -استبدوبستبسيسبت 

هيٌبة                                                                                             -استبى ّشهضگبى -استبدوبستبسيسبت 

اضىزس                                                                                                  -استبى يضد-استبدوبستبسيسبت 

ّطتشٍد                                                                                         -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسچبح 

هطْذ                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسچبح 

عدت ضيش                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

سلوبس                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

هْبثبد                                                                                  -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

گشهي                                                                                            -استبى اسدثيل -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

ضْشضب                                                                                           -استبى اصفْبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

وبضبى                                                                                           -استبى اصفْبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

لٌدبى                                                                                           -استبى اصفْبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

هجبسوِ                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

                                                                                            تهران- تهران استان-وتوليد استادكارساخت

ثدٌَسد                                                                                    -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

ضبّشٍد                                                                                           -استبى سوٌبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

الجشص                                                                                            -استبى لضٍيي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

سمض                                                                                            -استبى وشدستبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

صاثل                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

خَاًشٍد                                                                                       -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

سضت                                                                                              -استبى گيالى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

اليگَدسص                                                                                        -استبى لشستبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

سَادوَُ                                                                                       -استبى هبصًذساى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

صاّذاى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 



هيٌبة                                                                                          -استبى ّشهضگبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

تفت                                                                                                 -استبى يضد-استبدوبسسبخت ٍتَليذ

ّشيس                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسسبختوبى 

ايشاًطْش                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشالت سالهت 

خَي                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسسبختوبى 

ثيلِ سَاس                                                                                          -استبى اسدثيل -استبدوبسسبختوبى 

گشهي                                                                                               -استبى اسدثيل -استبدوبسسبختوبى 

سويشم                                                                                              -استبى اصفْبى -استبدوبسسبختوبى 

لٌدبى                                                                                              -استبى اصفْبى -استبدوبسسبختوبى 

هجبسوِ                                                                                             -استبى اصفْبى -استبدوبسسبختوبى 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

صاثل                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

وٌگبى                                                                                                -استبى ثَضْش-استبدوبسسبختوبى 

                                                                                               تهران- تهران استان- استادكارساختمان

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

                                                                                               تهران- تهران استان- استادكارساختمان

ثطشٍيِ                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسسبختوبى 

ثدٌَسد                                                                                       -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسسبختوبى 

طبسم                                                                                                -استبى صًدبى -استبدوبسسبختوبى 

صّه                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

ثَئيي صّشا                                                                                          -استبى لضٍيي -استبدوبسسبختوبى 

هيشخبٍُ                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

صاّذاى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

تبوستبى                                                                                             -استبى لضٍيي -استبدوبسسبختوبى 

لن                                                                                                     -استبى لن -استبدوبسسبختوبى 



وبهيبساى                                                                                          -استبى وشدستبى -استبدوبسسبختوبى 

هشيَاى                                                                                            -استبى وشدستبى -استبدوبسسبختوبى 

ثن                                                                                                  -استبى وشهبى -استبدوبسسبختوبى 

ثَيشاحوذ                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبسسبختوبى 

تشووي                                                                                              -استبى گلستبى -استبدوبسسبختوبى 

واللِ                                                                                              -استبى گلستبى -استبدوبسسبختوبى 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صّه                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

اليگَدسص                                                                                           -استبى لشستبى -استبدوبسسبختوبى 

ايشاًطْش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

خَيجبس                                                                                           -استبى هبصًذساى -استبدوبسسبختوبى 

دليدبى                                                                                              -استبى هشوضي -استبدوبسسبختوبى 

سبٍُ                                                                                                -استبى هشوضي -استبدوبسسبختوبى 

لطن                                                                                               -استبى ّشهضگبى -استبدوبسسبختوبى 

ّوذاى                                                                                               -استبى ّوذاى -استبدوبسسبختوبى 

يضد                                                                                                    -استبى يضد-استبدوبسسبختوبى 

دلگبى                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

يضد                                                                                                    -استبى يضد-استبدوبسسبختوبى 

يضد                                                                                                     -استبى يضد-استبدوبسسشاهيه 

يضد                                                                                                     -استبى يضد-استبدوبسسشاهيه 

هشاغِ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسصٌبيع چَة 

پيشاًطْش                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسصٌبيع چَة 

خلخبل                                                                                            -استبى اسدثيل -استبدوبسصٌبيع چَة 

خَاًسبس                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسصٌبيع چَة 

هيشخبٍُ                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

ايشاًطْش                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 



چٌبساى                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع چَة 

چبثْبس                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشالت سالهت 

ثدٌَسد                                                                                     -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسصٌبيع چَة 

اَّاص                                                                                           -استبى خَصستبى -استبدوبسصٌبيع چَة 

فٌَج                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

صاّذاى                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

صاّذاى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسصٌبيع چَة 

اثبدُ                                                                                              -استبى فبسس -استبدوبسصٌبيع چَة 

فسب                                                                                                -استبى فبسس -استبدوبسصٌبيع چَة 

تبوستبى                                                                                           -استبى لضٍيي -استبدوبسصٌبيع چَة 

پبٍُ                                                                                           -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسصٌبيع چَة 

ّشسيي                                                                                          -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسصٌبيع چَة 

وشدوَي                                                                                           -استبى گلستبى -استبدوبسصٌبيع چَة 

ثْطْش                                                                                          -استبى هبصًذساى -استبدوبسصٌبيع چَة 

سبسي                                                                                           -استبى هبصًذساى -استبدوبسصٌبيع چَة 

هْشيض                                                                                                -استبى يضد-استبدوبسصٌبيع چَة 

ّطتشٍد                                                                               -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

اسٍهيِ                                                                               -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

ًدف اثبد                                                                                     -استبى اصفْبى -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

ديش                                                                                            -استبى ثَضْش-استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

خشهذسُ                                                                                        -استبى صًدبى -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

هْش                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

وشدوَي                                                                                       -استبى گلستبى -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

ًيه ضْش                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

خشم اثبد                                                                                     -استبى لشستبى -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 



ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

پبسسيبى                                                                                     -استبى ّشهضگبى -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

سلوبس                                                                                  -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسصٌبيع غزايي 

صًدبى                                                                                           -استبى صًدبى -استبدوبسصٌبيع غزايي 

صاّذاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

اصادضْش                                                                                        -استبى گلستبى -استبدوبسصٌبيع غزايي 

خلفب                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ثَوبى                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

پبسس اثبد                                                                                       -استبى اسدثيل -استبدوبسصٌبيع فلضي 

فالٍسخبى                                                                                        -استبى اصفْبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

صاّذاى                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشثي پشٍسضي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

وٌبسن                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشثي پشٍسضي 

وبضبى                                                                                           -استبى اصفْبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

هجبسوِ                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

لذس                                                                                              -استبى تْشاى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

تشثت خبم                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ايشاًطْش                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

ثدٌَسد                                                                                    -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ّيشهٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

خْشم                                                                                              -استبى فبسس -استبدوبسصٌبيع فلضي 

سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 



صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

داساة                                                                                             -استبى فبسس -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ثَئيي صّشا                                                                                       -استبى لضٍيي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

لشٍُ                                                                                           -استبى وشدستبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

صسًذ                                                                                             -استبى وشهبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

وشهبًطبُ                                                                                      -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسصٌبيع فلضي 

گچسبساى                                                                              -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبسصٌبيع فلضي 

ضفت                                                                                              -استبى گيالى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

خشم اثبد                                                                                        -استبى لشستبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ّيشهٌذ                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

ثٌذسعجبس                                                                                       -استبى ّشهضگبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

يضد                                                                                                 -استبى يضد-استبدوبسصٌبيع فلضي 

صاثل                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

وبضبى                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسصٌبيع ًسبخي 

لبئن ضْش                                                                                     -استبى هبصًذساى -استبدوبسصٌبيع ًسبخي 

فٌَج                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                               -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هلىبى                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

هيبًِ                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

اضٌَيِ                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

هبوَ                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 



اصفْبى                                                                                         -استبى اصفْبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاّذاى                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اصفْبى                                                                                         -استبى اصفْبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاّذاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

اصفْبى                                                                                         -استبى اصفْبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

دلگبى                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

هْشاى                                                                                           -استبى ايالم -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

عسلَيِ                                                                                           -استبى ثَضْش-استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

ًْجٌذاى                                                                                  -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

اثبداى                                                                                        -استبى خَصستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

وٌبسن                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

گشهسبس                                                                                          -استبى سوٌبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

ايشاًطْش                                                                             -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

دلگبى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

اٍج                                                                                             -استبى لضٍيي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

هشيَاى                                                                                        -استبى وشدستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

فبسيبة                                                                                          -استبى وشهبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

للعِ گٌح                                                                                        -استبى وشهبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

هٌَخبى                                                                                          -استبى وشهبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

داالَّ                                                                                       -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صحٌِ                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 



گويطبى                                                                                         -استبى گلستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

هشاٍُ تپِ                                                                                      -استبى گلستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

سبٍُ                                                                                            -استبى هشوضي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

يضد                                                                                                -استبى يضد-استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

سشاة                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسوبهپيَتش

سشاٍاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

دلگبى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

عدت ضيش                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسوبهپيَتش

عدت ضيش                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسوبهپيَتش

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

اسٍهيِ                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسوبهپيَتش

اسٍهيِ                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسوبهپيَتش

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

صّه                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

پبسس اثبد                                                                                          -استبى اسدثيل -استبدوبسوبهپيَتش

هطگيي ضْش                                                                                          -استبى اسدثيل -استبدوبسوبهپيَتش

ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                     -استبى اصفْبى -استبدوبسوبهپيَتش

هيشخبٍُ                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                     -استبى اصفْبى -استبدوبسوبهپيَتش

ضْشضب                                                                                              -استبى اصفْبى -استبدوبسوبهپيَتش

ضْشضب                                                                                              -استبى اصفْبى -استبدوبسوبهپيَتش

هجبسوِ                                                                                             -استبى اصفْبى -استبدوبسوبهپيَتش

هجبسوِ                                                                                             -استبى اصفْبى -استبدوبسوبهپيَتش

ًدف اثبد                                                                                           -استبى اصفْبى -استبدوبسوبهپيَتش

صّه                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشالت سالهت 



چشداٍل                                                                                              -استبى ايالم -استبدوبسوبهپيَتش

چبثْبس                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

صاّذاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صّه                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سشاٍاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

فٌَج                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

دّلشاى                                                                                              -استبى ايالم -استبدوبسوبهپيَتش

عسلَيِ                                                                                               -استبى ثَضْش-استبدوبسوبهپيَتش

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

پبوذضت                                                                                              -استبى تْشاى -استبدوبسوبهپيَتش

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

                                                                                               تهران- تهران استان-استادكاركامپيوتر

                                                                                               تهران- تهران استان-استادكاركامپيوتر

                                                                                               تهران- تهران استان-استادكاركامپيوتر

                                                                                               تهران- تهران استان-استادكاركامپيوتر

صاّذاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

ضْشيبس                                                                                              -استبى تْشاى -استبدوبسوبهپيَتش

ٍساهيي                                                                                              -استبى تْشاى -استبدوبسوبهپيَتش

ضْشوشد                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسوبهپيَتش

صيشوَُ                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسوبهپيَتش

ًْجٌذاى                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسوبهپيَتش

ايشاًطْش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

تشثت خبم                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسوبهپيَتش

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

خَاف                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسوبهپيَتش

صاثل                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشثي پشٍسضي 



چبثْبس                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

اسفشايي                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسوبهپيَتش

صّه                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ضَضتش                                                                                             -استبى خَصستبى -استبدوبسوبهپيَتش

خذاثٌذُ                                                                                             -استبى صًدبى -استبدوبسوبهپيَتش

خبش                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشالت سالهت 

هبُ ًطبى                                                                                            -استبى صًدبى -استبدوبسوبهپيَتش

ًيه ضْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسوبهپيَتش

ليشٍوبسصيي                                                                                           -استبى فبسس -استبدوبسوبهپيَتش

السستبى                                                                                              -استبى فبسس -استبدوبسوبهپيَتش

لن                                                                                                     -استبى لن -استبدوبسوبهپيَتش

ثيدبس                                                                                             -استبى وشدستبى -استبدوبسوبهپيَتش

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيرفيزيك

سشٍاثبد                                                                                           -استبى وشدستبى -استبدوبسوبهپيَتش

سمض                                                                                               -استبى وشدستبى -استبدوبسوبهپيَتش

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

هشيَاى                                                                                            -استبى وشدستبى -استبدوبسوبهپيَتش

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

عٌجشاثبد                                                                                            -استبى وشهبى -استبدوبسوبهپيَتش

فْشج                                                                                                -استبى وشهبى -استبدوبسوبهپيَتش

خَاًشٍد                                                                                          -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسوبهپيَتش

واللِ                                                                                              -استبى گلستبى -استبدوبسوبهپيَتش

گبليىص                                                                                             -استبى گلستبى -استبدوبسوبهپيَتش

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

گويطبى                                                                                             -استبى گلستبى -استبدوبسوبهپيَتش

هشاٍُ تپِ                                                                                          -استبى گلستبى -استبدوبسوبهپيَتش



هيٌَدضت                                                                                            -استبى گلستبى -استبدوبسوبهپيَتش

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

دلفبى                                                                                              -استبى لشستبى -استبدوبسوبهپيَتش

چبلَس                                                                                            -استبى هبصًذساى -استبدوبسوبهپيَتش

ًَضْش                                                                                            -استبى هبصًذساى -استبدوبسوبهپيَتش

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

اسذاثبد                                                                                             -استبى ّوذاى -استبدوبسوبهپيَتش

هاليش                                                                                               -استبى ّوذاى -استبدوبسوبهپيَتش

اثشوَُ                                                                                                 -استبى يضد-استبدوبسوبهپيَتش

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

اسدوبى                                                                                                 -استبى يضد-استبدوبسوبهپيَتش

ثْبثبد                                                                                                 -استبى يضد-استبدوبسوبهپيَتش

                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

هيجذ                                                                                                   -استبى يضد-استبدوبسوبهپيَتش

هشاغِ                                                                            -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

ًمذُ                                                                             -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

                                                                                            تهران- تهران استان-وتوليد استادكارساخت

اسدثيل                                                                                   -استبى اسدثيل -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

فشيذى                                                                                    -استبى اصفْبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

                                                                                             تهران- تهران استان- استادكارالكترونيك

پبوذضت                                                                                    -استبى تْشاى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                            تهران- تهران استان-خودرو هنراموزمكانيك

اثْش                                                                                      -استبى صًدبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

وبهيبساى                                                                                -استبى وشدستبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي



                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

ضْشثبثه                                                                                   -استبى وشهبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

                                                                                                تهران- تهران استان- شناسي دبيرزيست

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

علي اثبد                                                                                 -استبى گلستبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

سضت                                                                                       -استبى گيالى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

صَهعِ سشا                                                                                 -استبى گيالى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

عدت ضيش                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهتبلَسطي 

هجبسوِ                                                                                            -استبى اصفْبى -استبدوبسهتبلَسطي 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

تشثت حيذسيِ                                                                                  -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهتبلَسطي 

خلفب                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

خلفب                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                            تهران- تهران استان- برداري هنراموزنقشه

عدت ضيش                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                تهران- تهران استان-هنراموزكامپيوتر

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

ّشيس                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

پيشاًطْش                                                                               -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                            تهران- تهران استان-وتوليد استادكارساخت

تىبة                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

چبلذساى                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

چبيپبسُ                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

گشهي                                                                                           -استبى اسدثيل -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثشخَاس                                                                                         -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ



خَاًسبس                                                                                        -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                 -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

فشيذى                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                               تهران- تهران استان-استادكاركامپيوتر

فالٍسخبى                                                                                       -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

                                                                                               تهران- تهران استان- استادكارساختمان

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                تهران- تهران استان- بدني دبيرتربيت

گلپبيگبى                                                                                       -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                           تهران- تهران استان- استادكارالكتروتكنيك

لٌدبى                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرشيمي

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

لٌدبى                                                                                          -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

دسُ ضْش                                                                                         -استبى ايالم -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                           تهران- تهران استان-خودرو استادكارمكانيك

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

                                                                                           تهران- تهران استان-خودرو استادكارمكانيك

                                                                                           تهران- تهران استان-خودرو استادكارمكانيك

                                                                                           تهران- تهران استان-خودرو استادكارمكانيك

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

                                                                                            تهران- تهران استان-وتوليد استادكارساخت

سي                                                                                              -استبى تْشاى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ضْشيبس                                                                                          -استبى تْشاى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

                                                                                           تهران- تهران استان- استادكارالكتروتكنيك

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

لذس                                                                                             -استبى تْشاى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

فشدٍس                                                                                    -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني



لبئٌبت                                                                                   -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

تشثت حيذسيِ                                                                               -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثدٌَسد                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ضيشٍاى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

خْشم                                                                                             -استبى فبسس -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

لن                                                                                                 -استبى لن -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                تهران- تهران استان- شناسي دبيرزيست

ثيدبس                                                                                         -استبى وشدستبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثبفت                                                                                            -استبى وشهبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

سفسٌدبى                                                                                         -استبى وشهبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

اسالم اثبدغشة                                                                                -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثالث ثبثبخبًي                                                                                -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

وشهبًطبُ                                                                                     -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

ساهيبى                                                                                         -استبى گلستبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

گويطبى                                                                                         -استبى گلستبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

استبسا                                                                                          -استبى گيالى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

سضت                                                                                             -استبى گيالى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

سٍدثبس                                                                                          -استبى گيالى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

                                                                                            تهران- تهران استان-وتوليد استادكارساخت

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

فَهي                                                                                            -استبى گيالى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثشٍخشد                                                                                         -استبى لشستبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ



                                                                                             تهران- تهران استان- استادكارالكترونيك

خشم اثبد                                                                                       -استبى لشستبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

سبسي                                                                                         -استبى هبصًذساى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

سيوشغ                                                                                        -استبى هبصًذساى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

سبٍُ                                                                                            -استبى هشوضي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

                                                                                            تهران- تهران استان- فلزي استادكارصنايع

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

ثسته                                                                                          -استبى ّشهضگبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثبفك                                                                                               -استبى يضد-استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

هيجذ                                                                                               -استبى يضد-استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ّشيس                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

فشدٍس                                                                                    -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

خيشفت                                                                                           -استبى وشهبى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                            تهران- تهران استان-خودرو هنراموزمكانيك

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

پبٍُ                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

واللِ                                                                                          -استبى گلستبى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

ثشٍخشد                                                                                         -استبى لشستبى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

ثْطْش                                                                                        -استبى هبصًذساى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

ثٌذسعجبس                                                                                      -استبى ّشهضگبى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

ًمذُ                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

                                                                                                   تهران- تهران استان- پرورشي مربي

خويٌي ضْش                                                                                   -استبى اصفْبى -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 



                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

گلپبيگبى                                                                                    -استبى اصفْبى -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                            تهران- تهران استان- هنراموزالكتروتكنيك

ثدٌَسد                                                                                -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

وشهبًطبُ                                                                                  -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

سٍدثبس                                                                                       -استبى گيالى -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

سٍهطىبى                                                                                     -استبى لشستبى -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

                                                                                               تهران- تهران استان- استادكارتاسيسات

اّش                                                                                         -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

ثستبى اثبد                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

ثستبى اثبد                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

                                                                                                تهران- تهران استان- وقران دبيرديني

تجشيض                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

چبساٍيوبق                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

سشاة                                                                                        -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

ضجستش                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

هلىبى                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

هلىبى                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

هيبًِ                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

ثبخشص                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ثشدسىي                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ٍسصلبى                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

ثبخشص                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 



صاٍُ                                                                                 -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

سشخس                                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

سشخس                                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -دثيشفيضيه 

خليل اثبد                                                                                  -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سجضٍاس                                                                                            -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

خَاف                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع چَة 

ّشيس                                                                                        -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

تبيجبد                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

دسگض                                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -دثيشفيضيه 

سشخس                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ّطتشٍد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

اسٍهيِ                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

ًيطبثَس                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اسٍهيِ                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

چٌبساى                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

صاٍُ                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

هطْذ                                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

اضٌَيِ                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

دسگض                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصعلَم داهي 

خَضبة                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

اضٌَيِ                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

فشيوبى                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هطْذ                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشتشثيت ثذًي 

خغتبي                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسوبهپيَتش

خَي                                                                                         -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

سضتخَاس                                                                             -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 



ضَط                                                                                         -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

تشثت خبم                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصسبختوبى 

دسگض                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

هبوَ                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

سضتخَاس                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساستثٌبيي 

هْبثبد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

خغتبي                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساثتذايي 

خغتبي                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

صاٍُ                                                                                  -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

خَاف                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

هطْذ                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصيست ضٌبسي 

خَاف                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصسبختوبى 

خَاف                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

دسگض                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

هيبًذٍاة                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

هيبًذٍاة                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

ًمذُ                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساثتذايي 

ثيلِ سَاس                                                                                           -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

ثيٌبلَد                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -دثيشعشثي 

ثشدسىي                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسسبختوبى 

دسگض                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسسبختوبى 

تبيجبد                                                                                            -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

پبسس اثبد                                                                                           -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

تشثت حيذسيِ                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساستثٌبيي 

ًيطبثَس                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسداهي 

فيشٍصُ                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساثتذايي 



پبسس اثبد                                                                                           -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

تشثت خبم                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

خَيي                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

هطْذ                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

خلخبل                                                                                               -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

خغتبي                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

دسگض                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

دسگض                                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -دثيشفيضيه 

هطْذ                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

هطْذ                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشعلَم اختوبعي 

خلخبل                                                                                               -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

خلخبل                                                                                               -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

وَثش                                                                                                -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

فشيوبى                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

گشهي                                                                                                -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

وبضوش                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصثبى اًگليسي 

گشهي                                                                                                -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

گشهي                                                                                                -استبى اسدثيل -اهَصگبساثتذايي 

اساى ٍثيذگل                                                                                         -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

دسگض                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع چَة 

اسدستبى                                                                                             -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

هطْذ                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

صاٍُ                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سشخس                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

هطْذ                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشتشثيت ثذًي 

ثدستبى                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -دثيشعلَم اختوبعي 



اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

خَيي                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

هِ ٍالت                                                                               -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

سجضٍاس                                                                                            -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

تشثت خبم                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

تشثت خبم                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

ثيٌبلَد                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

دسگض                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

ثشخَاس                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

تيشاى ٍوشٍى                                                                                         -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

خويٌي ضْش                                                                                           -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

خَسٍثيبثبًه                                                                                         -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصسبختوبى 

دّبلبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

خَضبة                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصيست ضٌبسي 

سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

خَاف                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

تبيجبد                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساستثٌبيي 

خَضبة                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

سويشم                                                                                               -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

تشثت حيذسيِ                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساثتذايي 

ثشدسىي                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

سويشم                                                                                               -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 



سجضٍاس                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                      -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

ضْشضب                                                                                               -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

ثشدسىي                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

خَضبة                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصگشافيه 

والت                                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

تشثت حيذسيِ                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

سشخس                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

فشيذى                                                                                               -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

سضتخَاس                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

فشيذًٍطْش                                                                                           -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

تشثت خبم                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

فالٍسخبى                                                                                            -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

گلپبيگبى                                                                                            -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

گلپبيگبى                                                                                            -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

لٌدبى                                                                                               -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

چٌبساى                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

هجبسوِ                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

خَضبة                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ًدف اثبد                                                                                            -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

خَاف                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

سضتخَاس                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ًدف اثبد                                                                                            -استبى اصفْبى -اهَصگبساثتذايي 

سبٍخجالغ                                                                                              -استبى الجشص-اهَصگبساثتذايي 

سبٍخجالغ                                                                                              -استبى الجشص-اهَصگبساثتذايي 

خغتبي                                                                                             -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 



وشج                                                                                                   -استبى الجشص-اهَصگبساثتذايي 

وشج                                                                                                   -استبى الجشص-اهَصگبساثتذايي 

ًظشاثبد                                                                                               -استبى الجشص-اهَصگبساثتذايي 

دضتستبى                                                                                               -استبى ثَضْش-اهَصگبساثتذايي 

سضتخَاس                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

عسلَيِ                                                                                                -استبى ثَضْش-اهَصگبساثتذايي 

تبيجبد                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسسبختوبى 

فشيوبى                                                                                            -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

تشثت خبم                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

تشثت حيذسيِ                                                                               -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

سشخس                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

تشثت حيذسيِ                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

وٌگبى                                                                                                 -استبى ثَضْش-اهَصگبساثتذايي 

ًيطبثَس                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

دسگض                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

خَاف                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

اسالهطْش                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

هطْذ                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصثبى اًگليسي 

سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

تبيجبد                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

خليل اثبد                                                                                 -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

دسگض                                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 



سشخس                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

وبضوش                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع چَة 

سجضٍاس                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهتبلَسطي 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

گٌبثبد                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساثتذايي 

هطْذ                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

ثشدسىي                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

فشيوبى                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساثتذايي 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

پبوذضت                                                                                               -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

خَاف                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساستثٌبيي 

خَيي                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصسبخت ٍتَليذ

خغتبي                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

هطْذ                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

ثيٌبلَد                                                                                             -استبى خشاسبى سضَي -دثيشفيضيه 

پيطَا                                                                                                -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

سشخس                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

هطْذ                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

خَاف                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

سضتخَاس                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسسبختوبى 

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي



                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

خَسٍثيبثبًه                                                                                         -استبى اصفْبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

                                                                                                تهران- تهران استان- اموزگارابتدايي

چبدگبى                                                                                              -استبى اصفْبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

لشچه                                                                                                 -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

هالسد                                                                                                -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

دسهيبى                                                                                        -استبى خشاسبى خٌَثي -اهَصگبساثتذايي 

سشايبى                                                                                        -استبى خشاسبى خٌَثي -اهَصگبساثتذايي 

سشثيطِ                                                                                        -استبى خشاسبى خٌَثي -اهَصگبساثتذايي 

فشدٍس                                                                                         -استبى خشاسبى خٌَثي -اهَصگبساثتذايي 

ًْجٌذاى                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -اهَصگبساثتذايي 

ثبخشص                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساثتذايي 

اسفشايي                                                                                       -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساثتذايي 

ضيشٍاى                                                                                        -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساثتذايي 

فبسٍج                                                                                         -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساثتذايي 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                  -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساثتذايي 

اًذيىب                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 



اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ايزُ                                                                                               -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

خشهطْش                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

هسدذسليوبى                                                                                         -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

ًبئيي                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشثي پشٍسضي 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

صًدبى                                                                                                -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

هبُ ًطبى                                                                                             -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

هبُ ًطبى                                                                                             -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

هبُ ًطبى                                                                                             -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

هبُ ًطبى                                                                                             -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

اساداى                                                                                               -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 

ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 



چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

دّبلبى                                                                                              -استبى اصفْبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

دلگبى                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

دلگبى                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

دلگبى                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

دلگبى                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

دلگبى                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

اساى ٍثيذگل                                                                                            -استبى اصفْبى -هشثي پشٍسضي 

دلگبى                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صّه                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 



سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

فٌَج                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

فٌَج                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

فٌَج                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 



لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

وٌبسن                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

اساى ٍثيذگل                                                                                    -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صسيي دضت                                                                                              -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

وبصسٍى                                                                                                -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

اثيه                                                                                                 -استبى لضٍيي -اهَصگبساثتذايي 

ثَييي هيبًذضت                                                                                       -استبى اصفْبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثَئيي صّشا                                                                                           -استبى لضٍيي -اهَصگبساثتذايي 



ثَئيي صّشا                                                                                           -استبى لضٍيي -اهَصگبساثتذايي 

تبوستبى                                                                                              -استبى لضٍيي -اهَصگبساثتذايي 

تبوستبى                                                                                              -استبى لضٍيي -اهَصگبساثتذايي 

لضٍيي                                                                                                -استبى لضٍيي -اهَصگبساثتذايي 

لضٍيي                                                                                                -استبى لضٍيي -اهَصگبساثتذايي 

لضٍيي                                                                                                -استبى لضٍيي -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

ًطٌض                                                                                                   -استبى اصفْبى -هشثي پشٍسضي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

فالٍسخبى                                                                                               -استبى اصفْبى -هشثي پشٍسضي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                      -استبى لن -اهَصگبساثتذايي 

ثبًِ                                                                                               -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

ثيدبس                                                                                              -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

دّگالى                                                                                             -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 



ديَاًذسُ                                                                                           -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

سمض                                                                                                -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

سمض                                                                                                -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

لٌدبى                                                                                               -استبى اصفْبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سٌٌذج                                                                                              -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

سٌٌذج                                                                                              -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

هجبسوِ                                                                                              -استبى اصفْبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

لشٍُ                                                                                               -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

سويشم                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشثي پشٍسضي 

اصفْبى                                                                                                 -استبى اصفْبى -هشثي پشٍسضي 

ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                      -استبى اصفْبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

وبهيبساى                                                                                           -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

هشيَاى                                                                                             -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

هشيَاى                                                                                             -استبى وشدستبى -اهَصگبساثتذايي 

اًبس                                                                                                 -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

ساٍس                                                                                                 -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

سفسٌدبى                                                                                              -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                           -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                           -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

سيشخبى                                                                                               -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

عٌجشاثبد                                                                                             -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

عٌجشاثبد                                                                                             -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

وشهبى                                                                                                -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

هٌَخبى                                                                                               -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

اسالم اثبدغشة                                                                                     -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 

ايزُ                                                                                          -استبى خَصستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 



ايزُ                                                                                               -استبى خَصستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

پبٍُ                                                                                              -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 

پبٍُ                                                                                              -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 

دصفَل                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

ثبغ هله                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

دصفَل                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثالث ثبثبخبًي                                                                                     -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 

اًذيوطه                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

اًذيوطه                                                                                        -استبى خَصستبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ثبٍي                                                                                               -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

سٍاًسش                                                                                            -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 

ثٌذسهبّطْش                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

ضَضتش                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

اَّاص                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ثبغ هله                                                                                        -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثْجْبى                                                                                                  -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

ايزُ                                                                                               -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                    -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

سشپل رّبة                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 

ضَش                                                                                                -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

خشهطْش                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اًذيوطه                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

ثبغ هله                                                                                          -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

صحٌِ                                                                                              -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 



ثْجْبى                                                                                          -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

گتًَذ                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

اًذيوطه                                                                                            -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ثٌذسهبّطْش                                                                                         -استبى خَصستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

ثبغ هله                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

لصشضيشيي                                                                                          -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 

اًذيوطه                                                                                            -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ثْجْبى                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثبغ هله                                                                                          -استبى خَصستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

اَّاص                                                                                                    -استبى خَصستبى -دثيشضيوي 

ضَضتش                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

وشهبًطبُ                                                                                          -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساثتذايي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ضَش                                                                                                -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ّفتگل                                                                                                 -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

اَّاص                                                                                   -استبى خَصستبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

اَّاص                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

اللي                                                                                                  -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

ثبغ هله                                                                                            -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ضبدگبى                                                                                     -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ثْجْبى                                                                                                  -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

اثبداى                                                                                              -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصگشافيه 



ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثْوئي                                                                                    -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

گتًَذ                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ثٌذسهبّطْش                                                                                   -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

گتًَذ                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

دضت اصادگبى                                                                                   -استبى خَصستبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ضَضتش                                                                                                    -استبى خَصستبى -دثيشعشثي 

ّفتگل                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ضبدگبى                                                                                        -استبى خَصستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثٌذسهبّطْش                                                                                    -استبى خَصستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ّفتگل                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثٌذسهبّطْش                                                                                        -استبى خَصستبى -استبدوبسوبهپيَتش

خشهطْش                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اللي                                                                                               -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اًذيوطه                                                                                                 -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

ضبدگبى                                                                                            -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

گتًَذ                                                                                                 -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

ثبغ هله                                                                                            -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                                 -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

ثْجْبى                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

ثٌذسهبّطْش                                                                                         -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اًذيوطه                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثْوئي                                                                                    -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

اثبداى                                                                                           -استبى خَصستبى -دثيشصثبى اًگليسي 



هسدذسليوبى                                                                                            -استبى خَصستبى -هشالت سالهت 

اَّاص                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ساهْشهض                                                                                          -استبى خَصستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

اَّاص                                                                                             -استبى خَصستبى -استبدوبستبسيسبت 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

اللي                                                                                          -استبى خَصستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

دصفَل                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

دصفَل                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

دضت اصادگبى                                                                                    -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اَّاص                                                                                                    -استبى خَصستبى -دثيشعشثي 

ضَش                                                                                                -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اثبداى                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ثْجْبى                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ايزُ                                                                                          -استبى خَصستبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ضَضتش                                                                                                 -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

ثْجْبى                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اًذيوطه                                                                                            -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

َّيضُ                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

دضت اصادگبى                                                                                        -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

دضت اصادگبى                                                                                    -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ٌّذيدبى                                                                                            -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصسبختوبى 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 



ثبٍي                                                                                               -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ضبدگبى                                                                                            -استبى خَصستبى -استبدوبسوبهپيَتش

ساهْشهض                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

هسدذسليوبى                                                                                            -استبى خَصستبى -هشالت سالهت 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

هسدذسليوبى                                                                                         -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اًذيىب                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ضَش                                                                                                   -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

گچسبساى                                                                                  -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ضَضتش                                                                                                    -استبى خَصستبى -دثيشعشثي 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

اصادضْش                                                                                             -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

اهيذيِ                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثٌذسهبّطْش                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

ثْجْبى                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ٌّذيدبى                                                                                               -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

ثْجْبى                                                                                                  -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

ضَضتش                                                                                          -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ



دصفَل                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

ايزُ                                                                                                  -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

اق لال                                                                                              -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

اهيذيِ                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ّفتگل                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اهيذيِ                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

ثٌذسهبّطْش                                                                                      -استبى خَصستبى -استبدوبسالىتشًٍيه 

دصفَل                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ثْجْبى                                                                                             -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

هسدذسليوبى                                                                                         -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ساهيبى                                                                                              -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

علي اثبد                                                                                            -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

ساهطيش                                                                                            -استبى خَصستبى -استبدوبسسبختوبى 

ثبغ هله                                                                                            -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اثبداى                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشضيوي 

ثْجْبى                                                                                         -استبى خَصستبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ثٌذسهبّطْش                                                                                         -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

واللِ                                                                                               -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ّفتگل                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

اثبداى                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ثبغ هله                                                                                               -استبى خَصستبى -هشثي پشٍسضي 

گتًَذ                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 



اثبداى                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

اَّاص                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

اَّاص                                                                                       -استبى خَصستبى -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

ثبغ هله                                                                                          -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ايزُ                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ٌّذيدبى                                                                                          -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

اَّاص                                                                                            -استبى خَصستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ضَش                                                                                                -استبى خَصستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثٌذسهبّطْش                                                                                              -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

اثبداى                                                                                             -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

ضَش                                                                                                -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اَّاص                                                                                              -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

واللِ                                                                                               -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                        -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

گٌجذوبٍٍس                                                                                           -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

دضت اصادگبى                                                                                        -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثبغ هله                                                                                            -استبى خَصستبى -اهَصگبساثتذايي 

اللي                                                                                           -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ضبدگبى                                                                                                -استبى خَصستبى -هشالت سالهت 

گٌجذوبٍٍس                                                                                           -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

گٌجذوبٍٍس                                                                                           -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

ّطتشٍد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هشاٍُ تپِ                                                                                           -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

هشاٍُ تپِ                                                                                           -استبى گلستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيبّىل                                                                                               -استبى گيالى -اهَصگبساثتذايي 



طَالص                                                                                                -استبى گيالى -اهَصگبساثتذايي 

ثستبى اثبد                                                                                        -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعشثي 

طَالص                                                                                                -استبى گيالى -اهَصگبساثتذايي 

اليگَدسص                                                                                            -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

اليگَدسص                                                                                            -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

تجشيض                                                                                          -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشثي پشٍسضي 

ضجستش                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

ثشٍخشد                                                                                              -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

ثشٍخشد                                                                                              -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

ثشٍخشد                                                                                              -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

پلذختش                                                                                              -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

خشم اثبد                                                                                            -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

ٍسصلبى                                                                                           -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشسيبضي 

خشم اثبد                                                                                            -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

خشم اثبد                                                                                            -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

دٍسٍد                                                                                               -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

دٍسُ                                                                                                -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

وليجش                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

وَّذضت                                                                                              -استبى لشستبى -اهَصگبساثتذايي 

سبسي                                                                                              -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

تفشش                                                                                                 -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

صسًذيِ                                                                                               -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

هيبًِ                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

ّشيس                                                                                           -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 

سبٍُ                                                                                                 -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

سبٍُ                                                                                                 -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 



سبٍُ                                                                                                 -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

ضبصًذ                                                                                                -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

وليجش                                                                                          -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشثي پشٍسضي 

ثسته                                                                                               -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ّطتشٍد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

ثسته                                                                                               -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثسته                                                                                               -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثستبى اثبد                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشثي پشٍسضي 

ثطبگشد                                                                                             -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثطبگشد                                                                                             -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثٌذسعجبس                                                                                           -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثٌذسعجبس                                                                                           -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثٌذسعجبس                                                                                           -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

چبساٍيوبق                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ثٌذسلٌگِ                                                                                           -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثٌذسلٌگِ                                                                                           -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثٌذسلٌگِ                                                                                           -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

پبسسيبى                                                                                            -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

پبسسيبى                                                                                            -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

خبسه                                                                                               -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

سٍداى                                                                                              -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

سٍداى                                                                                              -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

سٍداى                                                                                              -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

سيشيه                                                                                              -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ٍسصلبى                                                                                         -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشثي پشٍسضي 

سيشيه                                                                                              -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 



اّش                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

لطن                                                                                                -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

لطن                                                                                                -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

لطن                                                                                                -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

لطن                                                                                                -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

هيٌبة                                                                                              -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

هيٌبة                                                                                              -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

هيٌبة                                                                                              -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساثتذايي 

ثْبس                                                                                                 -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

هاليش                                                                                                -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

هاليش                                                                                                -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

خذاافشيي                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ًْبًٍذ                                                                                               -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

ضجستش                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

ثستبى اثبد                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

هلىبى                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

اسدوبى                                                                                                  -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

اسدوبى                                                                                                  -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

اضىزس                                                                                                   -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

ثْبثبد                                                                                                  -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

تفت                                                                                                     -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

تفت                                                                                                     -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

هشاغِ                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 



خبتن                                                                                                    -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

هْشيض                                                                                                   -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

خلفب                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبستبسيسبت 

هيجذ                                                                                                    -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

هيجذ                                                                                                    -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

هيبًِ                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هيجذ                                                                                                    -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

يضد                                                                                                     -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

هيبًِ                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

هلىبى                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

يضد                                                                                                     -استبى يضد-اهَصگبساثتذايي 

ّطتشٍد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثستبى اثبد                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساستثٌبيي 

هلىبى                                                                                          -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشثي پشٍسضي 

ثستبى اثبد                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساستثٌبيي 

ثستبى اثبد                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ضجستش                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساستثٌبيي 

ثَوبى                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساستثٌبيي 

خَي                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساستثٌبيي 

چبساٍيوبق                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

سلوبس                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -اهَصگبساستثٌبيي 

پبسس اثبد                                                                                          -استبى اسدثيل -اهَصگبساستثٌبيي 

اصفْبى                                                                                             -استبى اصفْبى -اهَصگبساستثٌبيي 

فالٍسخبى                                                                                           -استبى اصفْبى -اهَصگبساستثٌبيي 

تجشيض                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

وبضبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساستثٌبيي 



ثستبى اثبد                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

خلفب                                                                                        -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

ّطتشٍد                                                                                         -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشثي پشٍسضي 

وبضبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساستثٌبيي 

ّطتشٍد                                                                                            -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعشثي 

گلپبيگبى                                                                                           -استبى اصفْبى -اهَصگبساستثٌبيي 

لٌدبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساستثٌبيي 

لٌدبى                                                                                              -استبى اصفْبى -اهَصگبساستثٌبيي 

ًدف اثبد                                                                                           -استبى اصفْبى -اهَصگبساستثٌبيي 

هْشاى                                                                                               -استبى ايالم -اهَصگبساستثٌبيي 

ضْشيبس                                                                                              -استبى تْشاى -اهَصگبساستثٌبيي 

دسهيبى                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -اهَصگبساستثٌبيي 

عدت ضيش                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

تشثت خبم                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساستثٌبيي 

ّطتشٍد                                                                                           -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشسيبضي 

هيبًِ                                                                                          -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشثي پشٍسضي 

سشاة                                                                                        -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ساصٍخشگالى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساستثٌبيي 

ٍسصلبى                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هالسد                                                                                                -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ساصٍخشگالى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساستثٌبيي 

اسالهطْش                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

گشهِ                                                                                         -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساستثٌبيي 

اسالهطْش                                                                                                -استبى تْشاى -هشالت سالهت 

هبُ ًطبى                                                                                            -استبى صًدبى -اهَصگبساستثٌبيي 

سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 



سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

داساة                                                                                                -استبى فبسس -اهَصگبساستثٌبيي 

وبصسٍى                                                                                               -استبى فبسس -اهَصگبساستثٌبيي 

لن                                                                                                     -استبى لن -اهَصگبساستثٌبيي 

لن                                                                                                     -استبى لن -اهَصگبساستثٌبيي 

لن                                                                                                     -استبى لن -اهَصگبساستثٌبيي 

ثْبسستبى                                                                                            -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سمض                                                                                               -استبى وشدستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

لشٍُ                                                                                              -استبى وشدستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

وٌَْج                                                                                               -استبى وشهبى -اهَصگبساستثٌبيي 

اسالهطْش                                                                                        -استبى تْشاى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

سٌمش                                                                                             -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساستثٌبيي 

سٌمش                                                                                             -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساستثٌبيي 

پبوذضت                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

صحٌِ                                                                                             -استبى وشهبًطبُ -اهَصگبساستثٌبيي 

وْگيلَيِ                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساستثٌبيي 

پيطَا                                                                                        -استبى تْشاى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وْگيلَيِ                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساستثٌبيي 

گچسبساى                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساستثٌبيي 

ثٌذسگض                                                                                             -استبى گلستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

استبسا                                                                                              -استبى گيالى -اهَصگبساستثٌبيي 

استبسا                                                                                              -استبى گيالى -اهَصگبساستثٌبيي 

پلذختش                                                                                             -استبى لشستبى -اهَصگبساستثٌبيي 



دلفبى                                                                                              -استبى لشستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

پبوذضت                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

دهبًٍذ                                                                                               -استبى تْشاى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

دٍسٍد                                                                                              -استبى لشستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

پيطَا                                                                                                -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

پيطَا                                                                                                -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

پيطَا                                                                                              -استبى تْشاى -دثيشادثيبت فبسسي 

چبلَس                                                                                            -استبى هبصًذساى -اهَصگبساستثٌبيي 

هيٌبة                                                                                             -استبى ّشهضگبى -اهَصگبساستثٌبيي 

سصى                                                                                                 -استبى ّوذاى -اهَصگبساستثٌبيي 

هْشيض                                                                                                  -استبى يضد-اهَصگبساستثٌبيي 

ثْبسستبى                                                                                                -استبى تْشاى -هشثي پشٍسضي 

يضد                                                                                                    -استبى يضد-اهَصگبساستثٌبيي 

يضد                                                                                                    -استبى يضد-اهَصگبساستثٌبيي 

يضد                                                                                                    -استبى يضد-اهَصگبساستثٌبيي 

اّش                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

سي                                                                                                   -استبى تْشاى -دثيشتشثيت ثذًي 

چبساٍيوبق                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

وليجش                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

سي                                                                                                 -استبى تْشاى -دثيشادثيبت فبسسي 

سي                                                                                                   -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

لذس                                                                                                        -استبى تْشاى -دثيشعشثي 

پبوذضت                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

دهبًٍذ                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

هلىبى                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

سثبطىشين                                                                                                  -استبى تْشاى -دثيشسيبضي 



سثبطىشين                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ٍسصلبى                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

سثبطىشين                                                                                                -استبى تْشاى -هشثي پشٍسضي 

ّطتشٍد                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

پيطَا                                                                                                     -استبى تْشاى -دثيشفيضيه 

ضْشيبس                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سي                                                                                               -استبى تْشاى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اسالهطْش                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

لشچه                                                                                                -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

اسٍهيِ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضْشيبس                                                                                               -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

هالسد                                                                                                -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

اسٍهيِ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضْشيبس                                                                                               -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

ضْشيبس                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ضْشيبس                                                                                                  -استبى تْشاى -هشثي پشٍسضي 

ضْشيبس                                                                                                  -استبى تْشاى -هشثي پشٍسضي 

اسٍهيِ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

اضٌَيِ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

هالسد                                                                                             -استبى تْشاى -استبدوبسصٌبيع چَة 

تىبة                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضْشيبس                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

خَي                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

سلوبس                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

هْبثبد                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

اسدثيل                                                                                            -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 



ضْشيبس                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

اسدثيل                                                                                            -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

پبسس اثبد                                                                                         -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

خلخبل                                                                                             -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

هالسد                                                                                       -استبى تْشاى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

گشهي                                                                                              -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

گشهي                                                                                              -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

هطگيي ضْش                                                                                         -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

هطگيي ضْش                                                                                         -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

هطگيي ضْش                                                                                         -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

هطگيي ضْش                                                                                         -استبى اسدثيل -دثيشادثيبت فبسسي 

اصفْبى                                                                                            -استبى اصفْبى -دثيشادثيبت فبسسي 

لشچه                                                                                                -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثشخَاس                                                                                            -استبى اصفْبى -دثيشادثيبت فبسسي 

تيشاى ٍوشٍى                                                                                       -استبى اصفْبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                    -استبى اصفْبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ضْشيبس                                                                                                  -استبى تْشاى -هشثي پشٍسضي 

ثْبسستبى                                                                                                  -استبى تْشاى -دثيشفيضيه 

ضْشيبس                                                                                               -استبى تْشاى -اهَصگبساثتذايي 

هجبسوِ                                                                                            -استبى اصفْبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هالسد                                                                                                     -استبى تْشاى -دثيشسيبضي 

اضتْبسد                                                                                             -استبى الجشص-دثيشادثيبت فبسسي 

سي                                                                                                   -استبى تْشاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

وشج                                                                                                 -استبى الجشص-دثيشادثيبت فبسسي 

وشج                                                                                                 -استبى الجشص-دثيشادثيبت فبسسي 

وشج                                                                                                 -استبى الجشص-دثيشادثيبت فبسسي 



وشج                                                                                                 -استبى الجشص-دثيشادثيبت فبسسي 

دضتي                                                                                                -استبى ثَضْش-دثيشادثيبت فبسسي 

پبوذضت                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشادثيبت فبسسي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

سيگبى                                                                                                -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

ساٍس                                                                                              -استبى وشهبى -استبدوبسصٌبيع چَة 

عٌجشاثبد                                                                                           -استبى وشهبى -دثيشادثيبت فبسسي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                -استبى وشهبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

عٌجشاثبد                                                                                            -استبى وشهبى -اهَصگبساستثٌبيي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

فبسيبة                                                                                      -استبى وشهبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

صسًذ                                                                                                -استبى وشهبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

                                                                                              تهران- تهران استان- فارسي دبيرادبيات

ًشهبضيش                                                                                         -استبى وشهبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ضْشيبس                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشادثيبت فبسسي 

ضْشيبس                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشادثيبت فبسسي 

للعِ گٌح                                                                                         -استبى وشهبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

سيگبى                                                                                               -استبى وشهبى -اهَصگبساستثٌبيي 

سيگبى                                                                                                -استبى وشهبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ضْشيبس                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشادثيبت فبسسي 



ثيشخٌذ                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشادثيبت فبسسي 

سشايبى                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشادثيبت فبسسي 

صسًذ                                                                                          -استبى وشهبى -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

فشدٍس                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشادثيبت فبسسي 

اًبس                                                                                                      -استبى وشهبى -دثيشسيبضي 

سفسٌدبى                                                                                        -استبى وشهبى -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                              -استبى وشهبى -هشثي پشٍسضي 

ًْجٌذاى                                                                                     -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشادثيبت فبسسي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                           -استبى وشهبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثشدسيش                                                                                               -استبى وشهبى -دثيشتشثيت ثذًي 

خَاف                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

اسفشايي                                                                                     -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

سيشخبى                                                                                                     -استبى وشهبى -دثيشعشثي 

اسفشايي                                                                                     -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

ثدٌَسد                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

فبسيبة                                                                                               -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

ضيشٍاى                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

للعِ گٌح                                                                                                   -استبى وشهبى -دثيشعشثي 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

خذاثٌذُ                                                                                            -استبى صًدبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ساٍس                                                                                                -استبى وشهبى -استبدوبسسبختوبى 

طبسم                                                                                               -استبى صًدبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ايشاًطْش                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

اسصٍئيِ                                                                                             -استبى وشهبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

للعِ گٌح                                                                                             -استبى وشهبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ايشاًطْش                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 



چبثْبس                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

دلگبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

خيشفت                                                                                                 -استبى وشهبى -ٌّشاهَصگشافيه 

صاثل                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

صاّذاى                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                           -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

سيگبى                                                                                                     -استبى وشهبى -دثيشسيبضي 

لصشلٌذ                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هٌَخبى                                                                                               -استبى وشهبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سٍدثبسخٌَة                                                                                           -استبى وشهبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

هْشستبى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ثَاًبت                                                                                              -استبى فبسس -دثيشادثيبت فبسسي 

وشهبى                                                                                                -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

وشهبى                                                                                                -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

وشهبى                                                                                                -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

لضٍيي                                                                                              -استبى لضٍيي -دثيشادثيبت فبسسي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشادثيبت فبسسي 

اسصٍئيِ                                                                                                 -استبى وشهبى -هشثي پشٍسضي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشادثيبت فبسسي 

صسًذ                                                                                             -استبى وشهبى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

فبسيبة                                                                                              -استبى وشهبى -استبدوبسسبختوبى 

سٍدثبسخٌَة                                                                                           -استبى وشهبى -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشادثيبت فبسسي 

سفسٌدبى                                                                                    -استبى وشهبى -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشادثيبت فبسسي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشادثيبت فبسسي 



لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشادثيبت فبسسي 

ثبفت                                                                                                 -استبى وشهبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشادثيبت فبسسي 

ًشهبضيش                                                                                             -استبى وشهبى -استبدوبسوبهپيَتش

ثيدبس                                                                                            -استبى وشدستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                  -استبى وشهبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                          -استبى وشهبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سمض                                                                                              -استبى وشدستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

اسصٍئيِ                                                                                            -استبى وشهبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هٌَخبى                                                                                           -استبى وشهبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

سفسٌدبى                                                                                              -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

فْشج                                                                                                 -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

سفسٌدبى                                                                                            -استبى وشهبى -دثيشادثيبت فبسسي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                         -استبى وشهبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هٌَخبى                                                                                                  -استبى وشهبى -هشالت سالهت 

اسالم اثبدغشة                                                                                   -استبى وشهبًطبُ -دثيشادثيبت فبسسي 

سٌمش                                                                                            -استبى وشهبًطبُ -دثيشادثيبت فبسسي 

للعِ گٌح                                                                                             -استبى وشهبى -اهَصگبساثتذايي 

صحٌِ                                                                                            -استبى وشهبًطبُ -دثيشادثيبت فبسسي 

فْشج                                                                                                    -استبى وشهبى -هشثي پشٍسضي 

ثَيشاحوذ                                                                               -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشادثيبت فبسسي 

سيگبى                                                                                                -استبى وشهبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

وْگيلَيِ                                                                               -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشادثيبت فبسسي 

گبليىص                                                                                            -استبى گلستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

خيشفت                                                                                           -استبى وشهبى -استبدوبسصٌبيع غزايي 

استبسا                                                                                             -استبى گيالى -دثيشادثيبت فبسسي 



للعِ گٌح                                                                                                -استبى وشهبى -هشالت سالهت 

سضت                                                                                                -استبى گيالى -دثيشادثيبت فبسسي 

صَهعِ سشا                                                                                          -استبى گيالى -دثيشادثيبت فبسسي 

ًشهبضيش                                                                                             -استبى وشهبى -اهَصگبساستثٌبيي 

سٍهطىبى                                                                                           -استبى لشستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

اسان                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشادثيبت فبسسي 

سبٍُ                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشادثيبت فبسسي 

سبٍُ                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشادثيبت فبسسي 

ثطبگشد                                                                                           -استبى ّشهضگبى -دثيشادثيبت فبسسي 

سيشيه                                                                                            -استبى ّشهضگبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هيٌبة                                                                                            -استبى ّشهضگبى -دثيشادثيبت فبسسي 

سصى                                                                                                -استبى ّوذاى -دثيشادثيبت فبسسي 

ثن                                                                                               -استبى وشهبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اثشوَُ                                                                                                -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

هْبثبد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثْبثبد                                                                                                -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

تفت                                                                                                   -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

خبتن                                                                                                  -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

هْشيض                                                                                                 -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

هيجذ                                                                                                  -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

هيبًذٍاة                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 



اسٍهيِ                                                                            -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشادثيبت فبسسي 

اّش                                                                                         -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشتشثيت ثذًي 

ثستبى اثبد                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشتشثيت ثذًي 

هيبًِ                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشتشثيت ثذًي 

هبوَ                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ّطتشٍد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشتشثيت ثذًي 

ّطتشٍد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشتشثيت ثذًي 

هيبًذٍاة                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثَوبى                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشتشثيت ثذًي 

اسٍهيِ                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هبوَ                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشتشثيت ثذًي 

هيبًذٍاة                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشتشثيت ثذًي 

تىبة                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

هيبًذٍاة                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصسبخت ٍتَليذ

پبسس اثبد                                                                                           -استبى اسدثيل -دثيشتشثيت ثذًي 

سلوبس                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

پبسس اثبد                                                                                           -استبى اسدثيل -دثيشتشثيت ثذًي 

اساى ٍثيذگل                                                                                         -استبى اصفْبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اسدستبى                                                                                             -استبى اصفْبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اسٍهيِ                                                                                         -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشثي پشٍسضي 

اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثَييي هيبًذضت                                                                                       -استبى اصفْبى -دثيشتشثيت ثذًي 

خويٌي ضْش                                                                                           -استبى اصفْبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ضْشضب                                                                                               -استبى اصفْبى -دثيشتشثيت ثذًي 

خَي                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 



لٌدبى                                                                                               -استبى اصفْبى -دثيشتشثيت ثذًي 

هبوَ                                                                                           -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشثي پشٍسضي 

اضتْبسد                                                                                               -استبى الجشص-دثيشتشثيت ثذًي 

سبٍخجالغ                                                                                              -استبى الجشص-دثيشتشثيت ثذًي 

طبلمبى                                                                                                -استبى الجشص-دثيشتشثيت ثذًي 

دضتستبى                                                                                               -استبى ثَضْش-دثيشتشثيت ثذًي 

اسٍهيِ                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

اسٍهيِ                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ضَط                                                                                            -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

هيبًذٍاة                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

اسٍهيِ                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ًمذُ                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

دضتي                                                                                                  -استبى ثَضْش-دثيشتشثيت ثذًي 

هيبًذٍاة                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشثي پشٍسضي 

                                                                                                تهران- تهران استان- بدني دبيرتربيت

                                                                                                تهران- تهران استان- بدني دبيرتربيت

اسٍهيِ                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

                                                                                                تهران- تهران استان- بدني دبيرتربيت

                                                                                                تهران- تهران استان- بدني دبيرتربيت

سثبطىشين                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشتشثيت ثذًي 

سي                                                                                                   -استبى تْشاى -دثيشتشثيت ثذًي 

اسٍهيِ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضْشيبس                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشتشثيت ثذًي 

فيشٍصوَُ                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشتشثيت ثذًي 

هالسد                                                                                                -استبى تْشاى -دثيشتشثيت ثذًي 

ضبّيي دط                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

اسدل                                                                                     -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشتشثيت ثذًي 



طجس                                                                                           -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشتشثيت ثذًي 

طجس                                                                                           -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشتشثيت ثذًي 

طجس                                                                                           -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشتشثيت ثذًي 

چٌبساى                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشتشثيت ثذًي 

هطْذ                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشتشثيت ثذًي 

اسفشايي                                                                                       -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشتشثيت ثذًي 

ساصٍخشگالى                                                                                    -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشتشثيت ثذًي 

هْبثبد                                                                                         -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

هسدذسليوبى                                                                                         -استبى خَصستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -دثيشتشثيت ثذًي 

پيشاًطْش                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

خشهذسُ                                                                                               -استبى صًدبى -دثيشتشثيت ثذًي 

صًدبى                                                                                                -استبى صًدبى -دثيشتشثيت ثذًي 

طبسم                                                                                                 -استبى صًدبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ضبّشٍد                                                                                               -استبى سوٌبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اسٍهيِ                                                                                         -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشثي پشٍسضي 

چبلذساى                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

خَي                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 

ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

دلگبى                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثَوبى                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 



سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

فيشٍصاثبد                                                                                             -استبى فبسس -دثيشتشثيت ثذًي 

خَي                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

هْش                                                                                                   -استبى فبسس -دثيشتشثيت ثذًي 

ثَئيي صّشا                                                                                           -استبى لضٍيي -دثيشتشثيت ثذًي 

تبوستبى                                                                                              -استبى لضٍيي -دثيشتشثيت ثذًي 

چبلذساى                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشتشثيت ثذًي 

سٌٌذج                                                                                              -استبى وشدستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

لشٍُ                                                                                               -استبى وشدستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

وبهيبساى                                                                                           -استبى وشدستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ًشهبضيش                                                                                              -استبى وشهبى -دثيشتشثيت ثذًي 

داالَّ                                                                                            -استبى وشهبًطبُ -دثيشتشثيت ثذًي 



اسٍهيِ                                                                                           -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشسيبضي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشتشثيت ثذًي 

خَي                                                                                            -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشثي پشٍسضي 

سبسي                                                                                          -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سضت                                                                                                  -استبى گيالى -دثيشتشثيت ثذًي 

تٌىبثي                                                                                           -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سيوشغ                                                                                                -استبى هبصًذساى -هشثي پشٍسضي 

اهل                                                                                             -استبى هبصًذساى -استبدوبسهتبلَسطي 

سٍدثبس                                                                                               -استبى گيالى -دثيشتشثيت ثذًي 

تٌىبثي                                                                                             -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصگشافيه 

اليگَدسص                                                                                            -استبى لشستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اليگَدسص                                                                                            -استبى لشستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

تٌىبثي                                                                                            -استبى هبصًذساى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سبسي                                                                                             -استبى هبصًذساى -استبدوبسسبختوبى 

سبسي                                                                                             -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثبثل                                                                                              -استبى هبصًذساى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثْطْش                                                                                             -استبى هبصًذساى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثبثل                                                                                             -استبى هبصًذساى -اهَصگبساستثٌبيي 

ًَضْش                                                                                        -استبى هبصًذساى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

چبلَس                                                                                        -استبى هبصًذساى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

سلسلِ                                                                                               -استبى لشستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

فشيذًٍىٌبس                                                                                        -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

هيبًذٍسٍد                                                                                         -استبى هبصًذساى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثبثل                                                                                         -استبى هبصًذساى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثبثل                                                                                                    -استبى هبصًذساى -دثيشعشثي 

چبلَس                                                                                          -استبى هبصًذساى -استبدوبسالىتشًٍيه 



ًَضْش                                                                                             -استبى هبصًذساى -دثيشتشثيت ثذًي 

لبئن ضْش                                                                                             -استبى هبصًذساى -هشالت سالهت 

هيبًذٍسٍد                                                                                               -استبى هبصًذساى -دثيشعشثي 

خبسه                                                                                               -استبى ّشهضگبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سَادوَُ                                                                                       -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثبثل                                                                                                    -استبى هبصًذساى -دثيشعشثي 

ثبثل                                                                                                 -استبى هبصًذساى -هشثي پشٍسضي 

والسدضت                                                                                          -استبى هبصًذساى -استبدوبسوبهپيَتش

ًَضْش                                                                                             -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

هحوَداثبد                                                                                         -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

تٌىبثي                                                                                           -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سٍداى                                                                                              -استبى ّشهضگبى -دثيشتشثيت ثذًي 

لطن                                                                                                -استبى ّشهضگبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ساهسش                                                                                           -استبى هبصًذساى -دثيشعلَم اختوبعي 

هيٌبة                                                                                              -استبى ّشهضگبى -دثيشتشثيت ثذًي 

لبئن ضْش                                                                                          -استبى هبصًذساى -دثيشتشثيت ثذًي 

هيٌبة                                                                                              -استبى ّشهضگبى -دثيشتشثيت ثذًي 

تٌىبثي                                                                                          -استبى هبصًذساى -دثيشادثيبت فبسسي 

هيٌبة                                                                                              -استبى ّشهضگبى -دثيشتشثيت ثذًي 

اهل                                                                                           -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

ثبثل                                                                                              -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

سبسي                                                                                            -استبى هبصًذساى -دثيشعلَم اختوبعي 

سصى                                                                                                  -استبى ّوذاى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثبثل                                                                                      -استبى هبصًذساى -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

ثبثل                                                                                             -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

والسدضت                                                                                                 -استبى هبصًذساى -دثيشعشثي 



ثْطْش                                                                                         -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ًَضْش                                                                                                  -استبى هبصًذساى -دثيشسيبضي 

ًْبًٍذ                                                                                               -استبى ّوذاى -دثيشتشثيت ثذًي 

ًَس                                                                                             -استبى هبصًذساى -دثيشعلَم اختوبعي 

ّوذاى                                                                                                -استبى ّوذاى -دثيشتشثيت ثذًي 

تٌىبثي                                                                                            -استبى هبصًذساى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سَادوَُ                                                                                           -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-دثيشتشثيت ثذًي 

ًَضْش                                                                                        -استبى هبصًذساى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ًَضْش                                                                                           -استبى هبصًذساى -دثيشصثبى اًگليسي 

اسدوبى                                                                                                  -استبى يضد-دثيشتشثيت ثذًي 

سبسي                                                                                              -استبى هبصًذساى -دثيشديٌي ٍلشاى 

اضىزس                                                                                                   -استبى يضد-دثيشتشثيت ثذًي 

ًىب                                                                                                -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصگشافيه 

عجبس اثبد                                                                                         -استبى هبصًذساى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثبفك                                                                                                    -استبى يضد-دثيشتشثيت ثذًي 

خبتن                                                                                                    -استبى يضد-دثيشتشثيت ثذًي 

هحوَداثبد                                                                                              -استبى هبصًذساى -دثيشسيبضي 

سبسي                                                                                                   -استبى هبصًذساى -دثيشسيبضي 

ًىب                                                                                                  -استبى هبصًذساى -هشثي پشٍسضي 

عجبس اثبد                                                                                 -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

ثبثل                                                                                                 -استبى هبصًذساى -هشثي پشٍسضي 

ثبثلسش                                                                                               -استبى هبصًذساى -هشالت سالهت 

ساهسش                                                                                                   -استبى هبصًذساى -دثيشعشثي 

هيجذ                                                                                                    -استبى يضد-دثيشتشثيت ثذًي 

ثبثلسش                                                                                    -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 



ثْطْش                                                                                                -استبى هبصًذساى -هشثي پشٍسضي 

ًىب                                                                                               -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

يضد                                                                                                     -استبى يضد-دثيشتشثيت ثذًي 

ثبثل                                                                                              -استبى هبصًذساى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سَادوَُ                                                                                           -استبى هبصًذساى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثبثل                                                                                             -استبى هبصًذساى -استبدوبسوبهپيَتش

يضد                                                                                                     -استبى يضد-دثيشتشثيت ثذًي 

ثبثل                                                                                              -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

ًىب                                                                                           -استبى هبصًذساى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

چبلَس                                                                                           -استبى هبصًذساى -دثيشادثيبت فبسسي 

ساهسش                                                                                            -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

اهل                                                                                              -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

تٌىبثي                                                                                        -استبى هبصًذساى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ثْطْش                                                                                      -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

عجبس اثبد                                                                                         -استبى هبصًذساى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ًَس                                                                                               -استبى هبصًذساى -اهَصگبساثتذايي 

اسدوبى                                                                                                     -استبى يضد-هشثي پشٍسضي 

اّش                                                                                              -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشسيبضي 

ثستبى اثبد                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشسيبضي 

وليجش                                                                                            -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشسيبضي 

هلىبى                                                                                            -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشسيبضي 

ّطتشٍد                                                                                           -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشسيبضي 

سلوبس                                                                                            -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشسيبضي 

سلوبس                                                                                            -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشسيبضي 

هْبثبد                                                                                           -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشسيبضي 

اضىزس                                                                                                   -استبى يضد-دثيشديٌي ٍلشاى 



هْبثبد                                                                                           -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشسيبضي 

خلخبل                                                                                                    -استبى اسدثيل -دثيشسيبضي 

هطگيي ضْش                                                                                                -استبى اسدثيل -دثيشسيبضي 

ثبفك                                                                                                    -استبى يضد-دثيشديٌي ٍلشاى 

اسدستبى                                                                                                  -استبى اصفْبى -دثيشسيبضي 

اصفْبى                                                                                                   -استبى اصفْبى -دثيشسيبضي 

خبتن                                                                                                       -استبى يضد-هشثي پشٍسضي 

وبضبى                                                                                                    -استبى اصفْبى -دثيشسيبضي 

ًدف اثبد                                                                                                 -استبى اصفْبى -دثيشسيبضي 

سبٍخجالغ                                                                                                   -استبى الجشص-دثيشسيبضي 

وشج                                                                                                        -استبى الجشص-دثيشسيبضي 

وشج                                                                                                        -استبى الجشص-دثيشسيبضي 

وشج                                                                                                        -استبى الجشص-دثيشسيبضي 

وشج                                                                                                        -استبى الجشص-دثيشسيبضي 

وشج                                                                                                        -استبى الجشص-دثيشسيبضي 

دضتستبى                                                                                                    -استبى ثَضْش-دثيشسيبضي 

پبوذضت                                                                                                    -استبى تْشاى -دثيشسيبضي 

پيطَا                                                                                                     -استبى تْشاى -دثيشسيبضي 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-دثيشديٌي ٍلشاى 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

يضد                                                                                                        -استبى يضد-هشثي پشٍسضي 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي



يضد                                                                                                     -استبى يضد-دثيشديٌي ٍلشاى 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

هْشيض                                                                                                      -استبى يضد-هشثي پشٍسضي 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيررياضي

سي                                                                                                        -استبى تْشاى -دثيشسيبضي 

لبئٌبت                                                                                             -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشسيبضي 

ثيٌبلَد                                                                                             -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

سضتخَاس                                                                                             -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

هْشيض                                                                                                   -استبى يضد-دثيشديٌي ٍلشاى 

گٌبثبد                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

ًيطبثَس                                                                                             -استبى خشاسبى سضَي -دثيشسيبضي 

اسدوبى                                                                                                  -استبى يضد-دثيشديٌي ٍلشاى 

ثدٌَسد                                                                                             -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشسيبضي 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                       -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشسيبضي 

اثبداى                                                                                                  -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشسيبضي 

هبُ ًطبى                                                                                                  -استبى صًدبى -دثيشسيبضي 

هْذي ضْش                                                                                                  -استبى سوٌبى -دثيشسيبضي 

ايشاًطْش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

خبش                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 



صاثل                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

صاثل                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

صاّذاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

سشاٍاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

سشاٍاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

سشاٍاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

سيت سَساى                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

فٌَج                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

فٌَج                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

وٌبسن                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

وٌبسن                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

وٌبسن                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

ًيه ضْش                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

ًيه ضْش                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 

الليذ                                                                                                      -استبى فبسس -دثيشسيبضي 

الجشص                                                                                                     -استبى لضٍيي -دثيشسيبضي 

لضٍيي                                                                                                     -استبى لضٍيي -دثيشسيبضي 

لن                                                                                                           -استبى لن -دثيشسيبضي 

لن                                                                                                           -استبى لن -دثيشسيبضي 

لن                                                                                                           -استبى لن -دثيشسيبضي 

لن                                                                                                           -استبى لن -دثيشسيبضي 

لن                                                                                                           -استبى لن -دثيشسيبضي 

لن                                                                                                           -استبى لن -دثيشسيبضي 

ثبًِ                                                                                                    -استبى وشدستبى -دثيشسيبضي 

داالَّ                                                                                                 -استبى وشهبًطبُ -دثيشسيبضي 

داالَّ                                                                                                 -استبى وشهبًطبُ -دثيشسيبضي 



سٌمش                                                                                                   -استبى وشهبًطبُ -دثيشسيبضي 

صحٌِ                                                                                                   -استبى وشهبًطبُ -دثيشسيبضي 

ّشسيي                                                                                                  -استبى وشهبًطبُ -دثيشسيبضي 

واللِ                                                                                                    -استبى گلستبى -دثيشسيبضي 

يضد                                                                                                     -استبى يضد-دثيشديٌي ٍلشاى 

گبليىص                                                                                                   -استبى گلستبى -دثيشسيبضي 

گٌجذوبٍٍس                                                                                                -استبى گلستبى -دثيشسيبضي 

گٌجذوبٍٍس                                                                                                -استبى گلستبى -دثيشسيبضي 

هيٌَدضت                                                                                                  -استبى گلستبى -دثيشسيبضي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشديٌي ٍلشاى 

سضت                                                                                                       -استبى گيالى -دثيشسيبضي 

سضت                                                                                                       -استبى گيالى -دثيشسيبضي 

سضت                                                                                                       -استبى گيالى -دثيشسيبضي 

سضت                                                                                                       -استبى گيالى -دثيشسيبضي 

ثشٍخشد                                                                                                   -استبى لشستبى -دثيشسيبضي 

سبٍُ                                                                                                      -استبى هشوضي -دثيشسيبضي 

ثٌذسعجبس                                                                                                -استبى ّشهضگبى -دثيشسيبضي 

هيٌبة                                                                                                   -استبى ّشهضگبى -دثيشسيبضي 

ّوذاى                                                                                                     -استبى ّوذاى -دثيشسيبضي 

اثشوَُ                                                                                                       -استبى يضد-دثيشسيبضي 

اسدوبى                                                                                                       -استبى يضد-دثيشسيبضي 

اضىزس                                                                                                        -استبى يضد-دثيشسيبضي 

هْشيض                                                                                                        -استبى يضد-دثيشسيبضي 

چبساٍيوبق                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشصثبى اًگليسي 

ٍسصلبى                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشصثبى اًگليسي 

خلخبل                                                                                             -استبى اسدثيل -دثيشصثبى اًگليسي 



اصفْبى                                                                                            -استبى اصفْبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ضْشضب                                                                                             -استبى اصفْبى -دثيشصثبى اًگليسي 

فالٍسخبى                                                                                          -استبى اصفْبى -دثيشصثبى اًگليسي 

وشج                                                                                                 -استبى الجشص-دثيشصثبى اًگليسي 

ًظشاثبد                                                                                             -استبى الجشص-دثيشصثبى اًگليسي 

ثْبسستبى                                                                                           -استبى تْشاى -دثيشصثبى اًگليسي 

ثْبسستبى                                                                                           -استبى تْشاى -دثيشصثبى اًگليسي 

پبوذضت                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشصثبى اًگليسي 

                                                                                              تهران- تهران استان- انگليسي دبيرزبان

ضْشيبس                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشصثبى اًگليسي 

لشچه                                                                                               -استبى تْشاى -دثيشصثبى اًگليسي 

ثيشخٌذ                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشصثبى اًگليسي 

خَسف                                                                                        -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشصثبى اًگليسي 

تشثت خبم                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصثبى اًگليسي 

سضتخَاس                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصثبى اًگليسي 

ساصٍخشگالى                                                                                  -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشصثبى اًگليسي 

هبُ ًطبى                                                                                           -استبى صًدبى -دثيشصثبى اًگليسي 

هْذي ضْش                                                                                           -استبى سوٌبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ايشاًطْش                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

چبثْبس                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

دلگبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

صاثل                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

صاثل                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

صاثل                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

صاّذاى                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

سيت سَساى                                                                               -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 



سيت سَساى                                                                               -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

فٌَج                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

هْشستبى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشثي پشٍسضي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشديٌي ٍلشاى 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشثي پشٍسضي 

ًيه ضْش                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ًيه ضْش                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ًيه ضْش                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

الهشد                                                                                               -استبى فبسس -دثيشصثبى اًگليسي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشصثبى اًگليسي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشصثبى اًگليسي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشصثبى اًگليسي 

لشٍُ                                                                                             -استبى وشدستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

سيگبى                                                                                              -استبى وشهبى -دثيشصثبى اًگليسي 

سيشخبى                                                                                             -استبى وشهبى -دثيشصثبى اًگليسي 

سٌمش                                                                                            -استبى وشهبًطبُ -دثيشصثبى اًگليسي 

ثَيشاحوذ                                                                               -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشصثبى اًگليسي 

اصادضْش                                                                                           -استبى گلستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ساهيبى                                                                                            -استبى گلستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

هيٌَدضت                                                                                           -استبى گلستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ثٌذساًضلي                                                                                          -استبى گيالى -دثيشصثبى اًگليسي 

سضت                                                                                                -استبى گيالى -دثيشصثبى اًگليسي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشديٌي ٍلشاى 

سٍدثبس                                                                                             -استبى گيالى -دثيشصثبى اًگليسي 

هبسبل                                                                                              -استبى گيالى -دثيشصثبى اًگليسي 



سٍهطىبى                                                                                           -استبى لشستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

خويي                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشصثبى اًگليسي 

سبٍُ                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشصثبى اًگليسي 

سبٍُ                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشصثبى اًگليسي 

ثٌذسعجبس                                                                                         -استبى ّشهضگبى -دثيشصثبى اًگليسي 

سٍداى                                                                                            -استبى ّشهضگبى -دثيشصثبى اًگليسي 

هيٌبة                                                                                            -استبى ّشهضگبى -دثيشصثبى اًگليسي 

اثشوَُ                                                                                                -استبى يضد-دثيشصثبى اًگليسي 

هيجذ                                                                                                  -استبى يضد-دثيشصثبى اًگليسي 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشصثبى اًگليسي 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشثي پشٍسضي 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشصثبى اًگليسي 

                                                                                                تهران- تهران استان- شناسي دبيرزيست

                                                                                                تهران- تهران استان- شناسي دبيرزيست

                                                                                                تهران- تهران استان- شناسي دبيرزيست

خَاف                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصيست ضٌبسي 

فيشٍصُ                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصيست ضٌبسي 

ثدٌَسد                                                                                        -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشصيست ضٌبسي 

خبخشم                                                                                         -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشصيست ضٌبسي 

خويي                                                                                                 -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

ضبدگبى                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سبٍُ                                                                                                      -استبى هشوضي -دثيشسيبضي 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -دثيشصيست ضٌبسي 

خويي                                                                                                    -استبى هشوضي -هشثي پشٍسضي 

ضبصًذ                                                                                                   -استبى هشوضي -هشثي پشٍسضي 

سبٍُ                                                                                             -استبى هشوضي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ



سبٍُ                                                                                                 -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

سبٍُ                                                                                              -استبى هشوضي -استبدوبسصٌبيع چَة 

چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

تفشش                                                                                                -استبى هشوضي -استبدوبستبسيسبت 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سبٍُ                                                                                                 -استبى هشوضي -دثيشصيست ضٌبسي 

صسًذيِ                                                                                              -استبى هشوضي -استبدوبسوبهپيَتش

اضتيبى                                                                                                    -استبى هشوضي -دثيشسيبضي 

سبٍُ                                                                                              -استبى هشوضي -استبدوبسالىتشًٍيه 

سبٍُ                                                                                             -استبى هشوضي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

صّه                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

تفشش                                                                                                 -استبى هشوضي -دثيشديٌي ٍلشاى 

خويي                                                                                                      -استبى هشوضي -دثيشسيبضي 

دليدبى                                                                                                    -استبى هشوضي -دثيشسيبضي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سبٍُ                                                                                          -استبى هشوضي -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

خويي                                                                                                 -استبى هشوضي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ضبصًذ                                                                                                -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سبٍُ                                                                                             -استبى هشوضي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

اضتيبى                                                                                                     -استبى هشوضي -دثيشضيوي 



تفشش                                                                                                 -استبى هشوضي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

فٌَج                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

لضٍيي                                                                                                -استبى لضٍيي -دثيشصيست ضٌبسي 

لن                                                                                                      -استبى لن -دثيشصيست ضٌبسي 

وويدبى                                                                                               -استبى هشوضي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

پبٍُ                                                                                              -استبى وشهبًطبُ -دثيشصيست ضٌبسي 

دليدبى                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشتشثيت ثذًي 

دليدبى                                                                                          -استبى هشوضي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشصيست ضٌبسي 

گبليىص                                                                                              -استبى گلستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سضت                                                                                                  -استبى گيالى -دثيشصيست ضٌبسي 

هيٌبة                                                                                              -استبى ّشهضگبى -دثيشصيست ضٌبسي 

ضبصًذ                                                                                              -استبى هشوضي -دثيشادثيبت فبسسي 

سبٍُ                                                                                                 -استبى هشوضي -دثيشتشثيت ثذًي 

اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-دثيشصيست ضٌبسي 

ضبصًذ                                                                                              -استبى هشوضي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضبصًذ                                                                                                -استبى هشوضي -دثيشديٌي ٍلشاى 

فشاّبى                                                                                               -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

هحالت                                                                                                   -استبى هشوضي -هشثي پشٍسضي 

سبٍُ                                                                                             -استبى هشوضي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

وويدبى                                                                                             -استبى هشوضي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضبصًذ                                                                                                -استبى هشوضي -دثيشتشثيت ثذًي 

اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-دثيشصيست ضٌبسي 

وويدبى                                                                                               -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرشيمي



                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرشيمي

سبٍُ                                                                                                 -استبى هشوضي -ٌّشاهَصسبختوبى 

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرشيمي

صيشوَُ                                                                                              -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشضيوي 

اضتيبى                                                                                             -استبى هشوضي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضبصًذ                                                                                              -استبى هشوضي -دثيشعلَم اختوبعي 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                        -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشضيوي 

سبٍُ                                                                                            -استبى هشوضي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ايشاًطْش                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

ايشاًطْش                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

صسًذيِ                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشديٌي ٍلشاى 

خبش                                                                                             -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

خبش                                                                                             -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

سبٍُ                                                                                                    -استبى هشوضي -هشثي پشٍسضي 

خٌذاة                                                                                              -استبى هشوضي -دثيشعلَم اختوبعي 

خبش                                                                                             -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

دلگبى                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

تفشش                                                                                                 -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

سبٍُ                                                                                                -استبى هشوضي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

دليدبى                                                                                           -استبى هشوضي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

سبٍُ                                                                                                 -استبى هشوضي -دثيشتشثيت ثذًي 

وويدبى                                                                                               -استبى هشوضي -اهَصگبساثتذايي 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

صاثل                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 



صاّذاى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

ثٌذسعجبس                                                                                           -استبى ّشهضگبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سشاٍاى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

سشاٍاى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

سشاٍاى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

سشاٍاى                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

وٌبسن                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

وٌبسن                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

هْشستبى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

هْشستبى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

لطن                                                                                                   -استبى ّشهضگبى -هشثي پشٍسضي 

ثٌذسعجبس                                                                                           -استبى ّشهضگبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ًيه ضْش                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

ًيه ضْش                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

ّيشهٌذ                                                                                          -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشضيوي 

خْشم                                                                                                        -استبى فبسس -دثيشضيوي 

سمض                                                                                                      -استبى وشدستبى -دثيشضيوي 

سٌٌذج                                                                                                    -استبى وشدستبى -دثيشضيوي 

ثطبگشد                                                                                             -استبى ّشهضگبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سفسٌدبى                                                                                                    -استبى وشهبى -دثيشضيوي 

سٍدثبسخٌَة                                                                                                 -استبى وشهبى -دثيشضيوي 

صسًذ                                                                                                       -استبى وشهبى -دثيشضيوي 

سيشخبى                                                                                                     -استبى وشهبى -دثيشضيوي 

واللِ                                                                                                     -استبى گلستبى -دثيشضيوي 

سضت                                                                                                        -استبى گيالى -دثيشضيوي 

سصى                                                                                                        -استبى ّوذاى -دثيشضيوي 



تفت                                                                                                           -استبى يضد-دثيشضيوي 

يضد                                                                                                           -استبى يضد-دثيشضيوي 

سيشيه                                                                                                 -استبى ّشهضگبى -هشثي پشٍسضي 

چبساٍيوبق                                                                                         -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعشثي 

سشاة                                                                                              -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعشثي 

وليجش                                                                                             -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعشثي 

سٍداى                                                                                                 -استبى ّشهضگبى -هشثي پشٍسضي 

هلىبى                                                                                             -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعشثي 

ّطتشٍد                                                                                            -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعشثي 

اسٍهيِ                                                                                            -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشعشثي 

خَي                                                                                               -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشعشثي 

اسدثيل                                                                                                    -استبى اسدثيل -دثيشعشثي 

اسدثيل                                                                                                    -استبى اسدثيل -دثيشعشثي 

اسدثيل                                                                                                    -استبى اسدثيل -دثيشعشثي 

پبسس اثبد                                                                                                 -استبى اسدثيل -دثيشعشثي 

خلخبل                                                                                                     -استبى اسدثيل -دثيشعشثي 

هطگيي ضْش                                                                                                 -استبى اسدثيل -دثيشعشثي 

ًويي                                                                                                      -استبى اسدثيل -دثيشعشثي 

اصفْبى                                                                                                    -استبى اصفْبى -دثيشعشثي 

اصفْبى                                                                                                    -استبى اصفْبى -دثيشعشثي 

خويٌي ضْش                                                                                                 -استبى اصفْبى -دثيشعشثي 

فالٍسخبى                                                                                                  -استبى اصفْبى -دثيشعشثي 

وبضبى                                                                                                     -استبى اصفْبى -دثيشعشثي 

اضتْبسد                                                                                                     -استبى الجشص-دثيشعشثي 

وشج                                                                                                         -استبى الجشص-دثيشعشثي 

وشج                                                                                                         -استبى الجشص-دثيشعشثي 



وشج                                                                                                         -استبى الجشص-دثيشعشثي 

ًظشاثبد                                                                                                     -استبى الجشص-دثيشعشثي 

ًظشاثبد                                                                                                     -استبى الجشص-دثيشعشثي 

ثطبگشد                                                                                                -استبى ّشهضگبى -هشثي پشٍسضي 

دضتستبى                                                                                                     -استبى ثَضْش-دثيشعشثي 

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

خبسه                                                                                               -استبى ّشهضگبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

هيٌبة                                                                                              -استبى ّشهضگبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

                                                                                                      تهران- تهران استان- دبيرعربي

دسهيبى                                                                                              -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشعشثي 

صاٍُ                                                                                                 -استبى خشاسبى سضَي -دثيشعشثي 

ثدٌَسد                                                                                              -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعشثي 

خبخشم                                                                                               -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعشثي 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                        -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعشثي 



خْشم                                                                                                        -استبى فبسس -دثيشعشثي 

هوسٌي                                                                                                       -استبى فبسس -دثيشعشثي 

لضٍيي                                                                                                      -استبى لضٍيي -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

استبًِ اضشفيِ                                                                                              -استبى گيالى -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

استبًِ اضشفيِ                                                                                        -استبى گيالى -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

سٍدثبس                                                                                               -استبى گيالى -اهَصگبساثتذايي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

طَالص                                                                                                   -استبى گيالى -هشثي پشٍسضي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 

سضت                                                                                                  -استبى گيالى -دثيشتشثيت ثذًي 

لن                                                                                                            -استبى لن -دثيشعشثي 



سٌٌذج                                                                                                    -استبى وشدستبى -دثيشعشثي 

لشٍُ                                                                                                     -استبى وشدستبى -دثيشعشثي 

اسالم اثبدغشة                                                                                           -استبى وشهبًطبُ -دثيشعشثي 

سضت                                                                                                  -استبى گيالى -دثيشديٌي ٍلشاى 

هبسبل                                                                                                -استبى گيالى -اهَصگبساثتذايي 

پبٍُ                                                                                                    -استبى وشهبًطبُ -دثيشعشثي 

سضت                                                                                                -استبى گيالى -دثيشعلَم اختوبعي 

طَالص                                                                                                   -استبى گيالى -هشالت سالهت 

سٍاًسش                                                                                                  -استبى وشهبًطبُ -دثيشعشثي 

طَالص                                                                                           -استبى گيالى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

سضت                                                                                                  -استبى گيالى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سٍاًسش                                                                                                  -استبى وشهبًطبُ -دثيشعشثي 

سشپل رّبة                                                                                               -استبى وشهبًطبُ -دثيشعشثي 

لصشضيشيي                                                                                                -استبى وشهبًطبُ -دثيشعشثي 

صَهعِ سشا                                                                                                  -استبى گيالى -دثيشعشثي 

سضت                                                                                                  -استبى گيالى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثٌذسگض                                                                                                    -استبى گلستبى -دثيشعشثي 

الّيدبى                                                                                         -استبى گيالى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

سضت                                                                                                     -استبى گيالى -هشثي پشٍسضي 

طَالص                                                                                                   -استبى گيالى -هشثي پشٍسضي 

تشووي                                                                                                     -استبى گلستبى -دثيشعشثي 

واللِ                                                                                                     -استبى گلستبى -دثيشعشثي 

لٌگشٍد                                                                                            -استبى گيالى -استبدوبسصٌبيع چَة 

هيبًذٍسٍد                                                                                               -استبى هبصًذساى -دثيشعشثي 

فَهي                                                                                                    -استبى گيالى -هشثي پشٍسضي 

سضت                                                                                                     -استبى گيالى -هشثي پشٍسضي 



خٌذاة                                                                                                      -استبى هشوضي -دثيشعشثي 

سبٍُ                                                                                                       -استبى هشوضي -دثيشعشثي 

استبًِ اضشفيِ                                                                                        -استبى گيالى -اهَصگبساثتذايي 

خبسه                                                                                                     -استبى ّشهضگبى -دثيشعشثي 

سٍدثبس                                                                                           -استبى گيالى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سيشيه                                                                                                    -استبى ّشهضگبى -دثيشعشثي 

هيٌبة                                                                                                    -استبى ّشهضگبى -دثيشعشثي 

فَهي                                                                                                       -استبى گيالى -دثيشعشثي 

طَالص                                                                                                -استبى گيالى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سصى                                                                                                       -استبى ّوذاى -دثيشفيضيه 

هيٌبة                                                                                                    -استبى ّشهضگبى -دثيشعشثي 

اثشوَُ                                                                                                        -استبى يضد-دثيشعشثي 

وجَدساٌّگ                                                                                            -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

سصى                                                                                              -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سصى                                                                                                  -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

تفت                                                                                                           -استبى يضد-دثيشعشثي 

هاليش                                                                                     -استبى ّوذاى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

يضد                                                                                                           -استبى يضد-دثيشعشثي 

ثْبس                                                                                                 -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

تَيسشوبى                                                                                             -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

وجَدساٌّگ                                                                                           -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

وجَدساٌّگ                                                                                                  -استبى ّوذاى -دثيشعشثي 

ّوذاى                                                                                            -استبى ّوذاى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

تَيسشوبى                                                                                           -استبى ّوذاى -دثيشادثيبت فبسسي 

يضد                                                                                                           -استبى يضد-دثيشعشثي 

يضد                                                                                                           -استبى يضد-دثيشعشثي 



وجَدساٌّگ                                                                                           -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ّوذاى                                                                                                -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

فبهٌيي                                                                                             -استبى ّوذاى -دثيشعلَم اختوبعي 

هاليش                                                                                               -استبى ّوذاى -استبدوبستبسيسبت 

ًْبًٍذ                                                                                            -استبى ّوذاى -استبدوبسالىتشًٍيه 

سصى                                                                                                        -استبى ّوذاى -دثيشعشثي 

خذاافشيي                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ًْبًٍذ                                                                                                  -استبى ّوذاى -هشالت سالهت 

وجَدساٌّگ                                                                                            -استبى ّوذاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

تَيسشوبى                                                                                                   -استبى ّوذاى -دثيشعشثي 

وليجش                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

هلىبى                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

هيبًِ                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ٍسصلبى                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

هاليش                                                                                           -استبى ّوذاى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ًْبًٍذ                                                                                          -استبى ّوذاى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

اسٍهيِ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشعلَم اختوبعي 

خَي                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشعلَم اختوبعي 

سلوبس                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشعلَم اختوبعي 

اسدثيل                                                                                            -استبى اسدثيل -دثيشعلَم اختوبعي 

ّوذاى                                                                                                -استبى ّوذاى -دثيشصيست ضٌبسي 

وجَدساٌّگ                                                                                            -استبى ّوذاى -دثيشديٌي ٍلشاى 

پبسس اثبد                                                                                         -استبى اسدثيل -دثيشعلَم اختوبعي 

سصى                                                                                              -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

وَثش                                                                                              -استبى اسدثيل -دثيشعلَم اختوبعي 

سصى                                                                                                  -استبى ّوذاى -دثيشتشثيت ثذًي 



هطگيي ضْش                                                                                         -استبى اسدثيل -دثيشعلَم اختوبعي 

هاليش                                                                                               -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ًْبًٍذ                                                                                              -استبى ّوذاى -استبدوبسوبهپيَتش

هاليش                                                                                             -استبى ّوذاى -استبدوبسصٌبيع چَة 

هطگيي ضْش                                                                                         -استبى اسدثيل -دثيشعلَم اختوبعي 

ثشخَاس                                                                                            -استبى اصفْبى -دثيشعلَم اختوبعي 

ًْبًٍذ                                                                                             -استبى ّوذاى -دثيشصثبى اًگليسي 

ًْبًٍذ                                                                                             -استبى ّوذاى -دثيشصثبى اًگليسي 

ّوذاى                                                                                           -استبى ّوذاى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

تَيسشوبى                                                                                             -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

ًْبًٍذ                                                                                              -استبى ّوذاى -استبدوبسسبختوبى 

ًْبًٍذ                                                                                               -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ثْبس                                                                                                 -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

وجَدساٌّگ                                                                                            -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

چبدگبى                                                                                            -استبى اصفْبى -دثيشعلَم اختوبعي 

ًْبًٍذ                                                                                           -استبى ّوذاى -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

هاليش                                                                                                -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 

وجَدساٌّگ                                                                                       -استبى ّوذاى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

ّوذاى                                                                                           -استبى ّوذاى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

هاليش                                                                                                      -استبى ّوذاى -دثيشعشثي 

فبهٌيي                                                                                                     -استبى ّوذاى -دثيشعشثي 

ّوذاى                                                                                              -استبى ّوذاى -دثيشادثيبت فبسسي 

وجَدساٌّگ                                                                                          -استبى ّوذاى -دثيشادثيبت فبسسي 

هاليش                                                                                              -استبى ّوذاى -دثيشعلَم اختوبعي 

ّوذاى                                                                                               -استبى ّوذاى -استبدوبسوبهپيَتش

وجَدساٌّگ                                                                                            -استبى ّوذاى -اهَصگبساثتذايي 



فبهٌيي                                                                                           -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اسدثيل                                                                                              -استبى اسدثيل -دثيشديٌي ٍلشاى 

فشيذى                                                                                             -استبى اصفْبى -دثيشعلَم اختوبعي 

ًدف اثبد                                                                                          -استبى اصفْبى -دثيشعلَم اختوبعي 

سبٍخجالغ                                                                                            -استبى الجشص-دثيشعلَم اختوبعي 

طبلمبى                                                                                              -استبى الجشص-دثيشعلَم اختوبعي 

وشج                                                                                                 -استبى الجشص-دثيشعلَم اختوبعي 

                                                                                              تهران- تهران استان- اجتماعي دبيرعلوم

ضْشيبس                                                                                             -استبى تْشاى -دثيشعلَم اختوبعي 

سشايبى                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشعلَم اختوبعي 

سشثيطِ                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشعلَم اختوبعي 

لبئٌبت                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشعلَم اختوبعي 

اسفشايي                                                                                     -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ثدٌَسد                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ثدٌَسد                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ايزُ                                                                                             -استبى خَصستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

خذاثٌذُ                                                                                            -استبى صًدبى -دثيشعلَم اختوبعي 

لضٍيي                                                                                              -استبى لضٍيي -دثيشعلَم اختوبعي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشعلَم اختوبعي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشعلَم اختوبعي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشعلَم اختوبعي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشعلَم اختوبعي 

لن                                                                                                    -استبى لن -دثيشعلَم اختوبعي 

سمض                                                                                              -استبى وشدستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

سٌٌذج                                                                                            -استبى وشدستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

اسصٍئيِ                                                                                            -استبى وشهبى -دثيشعلَم اختوبعي 



سيشخبى                                                                                             -استبى وشهبى -دثيشعلَم اختوبعي 

پبسس اثبد                                                                                           -استبى اسدثيل -دثيشديٌي ٍلشاى 

للعِ گٌح                                                                                           -استبى وشهبى -دثيشعلَم اختوبعي 

ثالث ثبثبخبًي                                                                                   -استبى وشهبًطبُ -دثيشعلَم اختوبعي 

وْگيلَيِ                                                                               -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشعلَم اختوبعي 

اق لال                                                                                            -استبى گلستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

گويطبى                                                                                            -استبى گلستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

ثيلِ سَاس                                                                                           -استبى اسدثيل -دثيشديٌي ٍلشاى 

گٌجذوبٍٍس                                                                                         -استبى گلستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

هطگيي ضْش                                                                                              -استبى اسدثيل -هشثي پشٍسضي 

هشاٍُ تپِ                                                                                         -استبى گلستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

الّيدبى                                                                                            -استبى گيالى -دثيشعلَم اختوبعي 

ثشٍخشد                                                                                            -استبى لشستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

وَّذضت                                                                                            -استبى لشستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

چبلَس                                                                                           -استبى هبصًذساى -دثيشعلَم اختوبعي 

هيبًذٍسٍد                                                                                       -استبى هبصًذساى -دثيشعلَم اختوبعي 

تفشش                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشعلَم اختوبعي 

سبٍُ                                                                                               -استبى هشوضي -دثيشعلَم اختوبعي 

فشاّبى                                                                                             -استبى هشوضي -دثيشعلَم اختوبعي 

هيٌبة                                                                                            -استبى ّشهضگبى -دثيشعلَم اختوبعي 

اثشوَُ                                                                                                -استبى يضد-دثيشعلَم اختوبعي 

هيجذ                                                                                                  -استبى يضد-دثيشعلَم اختوبعي 

يضد                                                                                                   -استبى يضد-دثيشعلَم اختوبعي 

گشهي                                                                                                -استبى اسدثيل -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثْبسستبى                                                                                                  -استبى تْشاى -دثيشفيضيه 

اسدثيل                                                                                              -استبى اسدثيل -دثيشديٌي ٍلشاى 



ثْبسستبى                                                                                                  -استبى تْشاى -دثيشفيضيه 

پبوذضت                                                                                                    -استبى تْشاى -دثيشفيضيه 

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيرفيزيك

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيرفيزيك

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيرفيزيك

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيرفيزيك

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيرفيزيك

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيرفيزيك

                                                                                                     تهران- تهران استان- دبيرفيزيك

طجس                                                                                                -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشفيضيه 

لبئٌبت                                                                                             -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشفيضيه 

دسگض                                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -دثيشفيضيه 

ساصٍخشگالى                                                                                         -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشفيضيه 

اَّاص                                                                                                   -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

پبسس اثبد                                                                                              -استبى اسدثيل -هشثي پشٍسضي 

ثْجْبى                                                                                                  -استبى خَصستبى -دثيشفيضيه 

خذاثٌذُ                                                                                                   -استبى صًدبى -دثيشفيضيه 

ايشاًطْش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

ايشاًطْش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

اسدثيل                                                                                                 -استبى اسدثيل -هشثي پشٍسضي 

هطگيي ضْش                                                                                              -استبى اسدثيل -هشثي پشٍسضي 

چبثْبس                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

خبش                                                                                            -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

صاثل                                                                                           -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

صاّذاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

صاّذاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

سشاٍاى                                                                                         -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 



هْشستبى                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

هْشستبى                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

صحٌِ                                                                                              -استبى وشهبًطبُ -دثيشديٌي ٍلشاى 

ًيه ضْش                                                                                        -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشفيضيه 

وشهبًطبُ                                                                                             -استبى وشهبًطبُ -هشثي پشٍسضي 

لضٍيي                                                                                                     -استبى لضٍيي -دثيشفيضيه 

سٌٌذج                                                                                                   -استبى وشدستبى -دثيشفيضيه 

سيگبى                                                                                                     -استبى وشهبى -دثيشفيضيه 

عٌجشاثبد                                                                                                  -استبى وشهبى -دثيشفيضيه 

للعِ گٌح                                                                                                  -استبى وشهبى -دثيشفيضيه 

پبٍُ                                                                                                   -استبى وشهبًطبُ -دثيشفيضيه 

هشاٍُ تپِ                                                                                                -استبى گلستبى -دثيشفيضيه 

اليگَدسص                                                                                                 -استبى لشستبى -دثيشفيضيه 

سٍهطىبى                                                                                                  -استبى لشستبى -دثيشفيضيه 

خويي                                                                                                      -استبى هشوضي -دثيشفيضيه 

سبٍُ                                                                                                      -استبى هشوضي -دثيشفيضيه 

هيٌبة                                                                                                   -استبى ّشهضگبى -دثيشفيضيه 

اسذاثبد                                                                                                   -استبى ّوذاى -دثيشفيضيه 

ًْبًٍذ                                                                                                    -استبى ّوذاى -دثيشفيضيه 

اّش                                                                                            -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 

سشاة                                                                                           -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 

عدت ضيش                                                                                        -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 

هشاغِ                                                                                          -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 

هشاغِ                                                                                          -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 

هشًذ                                                                                           -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 

هشًذ                                                                                           -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 



ّطتشٍد                                                                                         -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 

اضٌَيِ                                                                                         -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

پيشاًطْش                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

پيشاًطْش                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

چبلذساى                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

سشدضت                                                                                          -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

سشدضت                                                                                          -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

سلوبس                                                                                          -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

ضَط                                                                                            -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

هْبثبد                                                                                         -استبى ارسثبيدبى غشثي -هشالت سالهت 

خلخبل                                                                                                  -استبى اسدثيل -هشالت سالهت 

سٌمش                                                                                                 -استبى وشهبًطبُ -هشثي پشٍسضي 

اسالم اثبدغشة                                                                                     -استبى وشهبًطبُ -دثيشديٌي ٍلشاى 

گشهي                                                                                                   -استبى اسدثيل -هشالت سالهت 

هطگيي ضْش                                                                                              -استبى اسدثيل -هشالت سالهت 

ثشخَاس                                                                                                 -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

ثشخَاس                                                                                                 -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

تيشاى ٍوشٍى                                                                                            -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

تيشاى ٍوشٍى                                                                                            -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

خويٌي ضْش                                                                                              -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

خويٌي ضْش                                                                                              -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

سويشم                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

سويشم                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                         -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                         -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

ضْشضب                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 



وشهبًطبُ                                                                                             -استبى وشهبًطبُ -هشثي پشٍسضي 

ضْشضب                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

فالٍسخبى                                                                                               -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

فالٍسخبى                                                                                               -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

وبضبى                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

وبضبى                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

وبضبى                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

وبضبى                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

وشهبًطبُ                                                                                             -استبى وشهبًطبُ -هشثي پشٍسضي 

هجبسوِ                                                                                                 -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

هجبسوِ                                                                                                 -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

ًدف اثبد                                                                                               -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

ًدف اثبد                                                                                               -استبى اصفْبى -هشالت سالهت 

ديلن                                                                                                     -استبى ثَضْش-هشالت سالهت 

ثْبسستبى                                                                                                -استبى تْشاى -هشالت سالهت 

پبوذضت                                                                                                  -استبى تْشاى -هشالت سالهت 

سثبطىشين                                                                                                -استبى تْشاى -هشالت سالهت 

لذس                                                                                                     -استبى تْشاى -هشالت سالهت 

لشچه                                                                                                    -استبى تْشاى -هشالت سالهت 

تشثت خبم                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

تشثت خبم                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

خَاف                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

دسگض                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

اثبداى                                                                                                -استبى خَصستبى -هشالت سالهت 

اثبداى                                                                                                -استبى خَصستبى -هشالت سالهت 

اثْش                                                                                                    -استبى صًدبى -هشالت سالهت 



خذاثٌذُ                                                                                                 -استبى صًدبى -هشالت سالهت 

خذاثٌذُ                                                                                                 -استبى صًدبى -هشالت سالهت 

خشهذسُ                                                                                                  -استبى صًدبى -هشالت سالهت 

سلطبًيِ                                                                                                 -استبى صًدبى -هشالت سالهت 

الهشد                                                                                                    -استبى فبسس -هشالت سالهت 

اثيه                                                                                                    -استبى لضٍيي -هشالت سالهت 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشالت سالهت 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشالت سالهت 

ثشٍخشد                                                                                                    -استبى لشستبى -دثيشعشثي 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشالت سالهت 

خشم اثبد                                                                                                  -استبى لشستبى -دثيشعشثي 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشالت سالهت 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشالت سالهت 

لن                                                                                                         -استبى لن -هشالت سالهت 

ديَاًذسُ                                                                                              -استبى وشدستبى -هشالت سالهت 

ديَاًذسُ                                                                                              -استبى وشدستبى -هشالت سالهت 

سمض                                                                                                   -استبى وشدستبى -هشالت سالهت 

سلسلِ                                                                                               -استبى لشستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سمض                                                                                                   -استبى وشدستبى -هشالت سالهت 

وبهيبساى                                                                                              -استبى وشدستبى -هشالت سالهت 

خيشفت                                                                                                   -استبى وشهبى -هشالت سالهت 

وشهبى                                                                                                   -استبى وشهبى -هشالت سالهت 

وٌَْج                                                                                                   -استبى وشهبى -هشالت سالهت 

سلسلِ                                                                                                     -استبى لشستبى -دثيشعشثي 

سٍاًسش                                                                                               -استبى وشهبًطبُ -هشالت سالهت 

سشپل رّبة                                                                                            -استبى وشهبًطبُ -هشالت سالهت 



سٌمش                                                                                                 -استبى وشهبًطبُ -هشالت سالهت 

سلسلِ                                                                                                     -استبى لشستبى -دثيشعشثي 

صحٌِ                                                                                                 -استبى وشهبًطبُ -هشالت سالهت 

هشاٍُ تپِ                                                                                              -استبى گلستبى -هشالت سالهت 

دلفبى                                                                                                  -استبى لشستبى -هشالت سالهت 

سٍهطىبى                                                                                                -استبى لشستبى -هشالت سالهت 

سلسلِ                                                                                                  -استبى لشستبى -هشالت سالهت 

عجبس اثبد                                                                                            -استبى هبصًذساى -هشالت سالهت 

صسًذيِ                                                                                                  -استبى هشوضي -هشالت سالهت 

سبٍُ                                                                                                    -استبى هشوضي -هشالت سالهت 

تَيسشوبى                                                                                                -استبى ّوذاى -هشالت سالهت 

ًْبًٍذ                                                                                                  -استبى ّوذاى -هشالت سالهت 

تفت                                                                                                        -استبى يضد-هشالت سالهت 

خشم اثبد                                                                                            -استبى لشستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثشٍخشد                                                                                              -استبى لشستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

اليگَدسص                                                                                            -استبى لشستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

دٍسُ                                                                                                      -استبى لشستبى -دثيشعشثي 

ثشٍخشد                                                                                              -استبى لشستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

اليگَدسص                                                                                               -استبى لشستبى -هشثي پشٍسضي 

واللِ                                                                                                  -استبى گلستبى -هشثي پشٍسضي 

پيشاًطْش                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ضَط                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثيلِ سَاس                                                                                       -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

گشهي                                                                                            -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اسدستبى                                                                                         -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اصفْبى                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 



تيشاى ٍوشٍى                                                                                     -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

چبدگبى                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

گلپبيگبى                                                                                        -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

دضتستبى                                                                                           -استبى ثَضْش-ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ضْشيبس                                                                                           -استبى تْشاى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

لشچه                                                                                             -استبى تْشاى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

صيشوَُ                                                                                    -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

وشدوَي                                                                                              -استبى گلستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

واللِ                                                                                               -استبى گلستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

ًْجٌذاى                                                                                   -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثبخشص                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

تبيجبد                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

تشثت خبم                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

تشثت خبم                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

خَيي                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

دسگض                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

وبضوش                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اسفشايي                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

گشهِ                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

فشاضجٌذ                                                                                           -استبى فبسس -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اٍج                                                                                              -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثيدبس                                                                                          -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سمض                                                                                            -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ًشهبضيش                                                                                          -استبى وشهبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثْوئي                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

وْگيلَيِ                                                                             -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 



استبًِ اضشفيِ                                                                                    -استبى گيالى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سضت                                                                                              -استبى گيالى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

هبسبل                                                                                            -استبى گيالى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اصًب                                                                                            -استبى لشستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

پلذختش                                                                                          -استبى لشستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ساهسش                                                                                         -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سبٍُ                                                                                             -استبى هشوضي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

حبخي اثبد                                                                                      -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثْبثبد                                                                                              -استبى يضد-ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

تفت                                                                                                 -استبى يضد-ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سلوبس                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

گٌجذوبٍٍس                                                                                           -استبى گلستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

خَسٍثيبثبًه                                                                                       -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

تبوستبى                                                                                            -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

هشيَاى                                                                                           -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

صحٌِ                                                                                            -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

ثبثل                                                                                            -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

ثسته                                                                                             -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

خبسه                                                                                             -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 

گٌجذوبٍٍس                                                                                              -استبى گلستبى -هشثي پشٍسضي 

ّطتشٍد                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصاًيويطي 

اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصاًيويطي 

اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصاًيويطي 

اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصاًيويطي 

تشووي                                                                                                  -استبى گلستبى -هشثي پشٍسضي 

خويٌي ضْش                                                                                           -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصاًيويطي 



گبليىص                                                                                                 -استبى گلستبى -هشثي پشٍسضي 

                                                                                                تهران- تهران استان- هنراموزانيميشن

                                                                                                تهران- تهران استان- هنراموزانيميشن

سجضٍاس                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصاًيويطي 

لَچبى                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصاًيويطي 

ًيطبثَس                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصاًيويطي 

اصادضْش                                                                                                -استبى گلستبى -هشثي پشٍسضي 

علي اثبد                                                                                               -استبى گلستبى -هشثي پشٍسضي 

ضيشاص                                                                                                 -استبى فبسس -ٌّشاهَصاًيويطي 

گشگبى                                                                                                  -استبى گلستبى -هشثي پشٍسضي 

لضٍيي                                                                                                -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصاًيويطي 

سٌٌذج                                                                                              -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصاًيويطي 

سٌٌذج                                                                                              -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصاًيويطي 

ثٌذسعجبس                                                                                           -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصاًيويطي 

ساهيبى                                                                                                 -استبى گلستبى -هشثي پشٍسضي 

هبوَ                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

طبسم                                                                                             -استبى صًدبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سلطبًيِ                                                                                                 -استبى صًدبى -هشثي پشٍسضي 

طبسم                                                                                                    -استبى صًدبى -هشثي پشٍسضي 

پبسس اثبد                                                                                           -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصتبسيسبت 

هبُ ًطبى                                                                                                -استبى صًدبى -هشثي پشٍسضي 

اصفْبى                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

چبدگبى                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

ًظشاثبد                                                                                               -استبى الجشص-ٌّشاهَصتبسيسبت 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

خَيي                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصتبسيسبت 



سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

خشهذسُ                                                                                                  -استبى صًدبى -هشثي پشٍسضي 

هبُ ًطبى                                                                                                  -استبى صًدبى -دثيشسيبضي 

فبسٍج                                                                                         -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

داساة                                                                                                 -استبى فبسس -ٌّشاهَصتبسيسبت 

سلطبًيِ                                                                                              -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

السستبى                                                                                               -استبى فبسس -ٌّشاهَصتبسيسبت 

خذاثٌذُ                                                                                            -استبى صًدبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ثَئيي صّشا                                                                                           -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

لن                                                                                                      -استبى لن -ٌّشاهَصتبسيسبت 

ايدشٍد                                                                                               -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

دّگالى                                                                                             -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

سفسٌدبى                                                                                              -استبى وشهبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصتبسيسبت 

فَهي                                                                                                 -استبى گيالى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

اليگَدسص                                                                                            -استبى لشستبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

طبسم                                                                                                      -استبى صًدبى -دثيشسيبضي 

ثسته                                                                                               -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

خذاثٌذُ                                                                                         -استبى صًدبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثبفك                                                                                                    -استبى يضد-ٌّشاهَصتبسيسبت 

خذاثٌذُ                                                                                              -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

طبسم                                                                                         -استبى صًدبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هبُ ًطبى                                                                                           -استبى صًدبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هبُ ًطبى                                                                                                   -استبى صًدبى -دثيشعشثي 

خشهذسُ                                                                                              -استبى صًدبى -استبدوبستبسيسبت 



ثستبى اثبد                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

خلفب                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

طبسم                                                                                               -استبى صًدبى -دثيشعلَم اختوبعي 

ّشيس                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

خذاثٌذُ                                                                                                    -استبى صًدبى -دثيشعشثي 

پلذضت                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

پيشاًطْش                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سلوبس                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

هيبًذٍاة                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثيلِ سَاس                                                                                          -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

خويٌي ضْش                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

خذاثٌذُ                                                                                                 -استبى صًدبى -هشثي پشٍسضي 

هبُ ًطبى                                                                                           -استبى صًدبى -دثيشعلَم اختوبعي 

طبسم                                                                                                       -استبى صًدبى -دثيشعشثي 

خويٌي ضْش                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

هبُ ًطبى                                                                                             -استبى صًدبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

خويٌي ضْش                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

خويٌي ضْش                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ضْشضب                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

هبُ ًطبى                                                                                                -استبى صًدبى -هشثي پشٍسضي 

فالٍسخبى                                                                                           -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

وبضبى                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

گلپبيگبى                                                                                           -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

لٌدبى                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

هبُ ًطبى                                                                                             -استبى صًدبى -اهَصگبساثتذايي 

لٌدبى                                                                                              -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 



هجبسوِ                                                                                             -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ًدف اثبد                                                                                           -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

اسالهطْش                                                                                            -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثْبسستبى                                                                                            -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

پبوذضت                                                                                              -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

                                                                                               تهران- تهران استان- هنراموزحسابداري

سثبطىشين                                                                                            -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سي                                                                                                  -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سي                                                                                                  -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ضْشيبس                                                                                              -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

لذس                                                                                                 -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ٍساهيي                                                                                              -استبى تْشاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

خَسف                                                                                         -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

دسهيبى                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سشثيطِ                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ساصٍخشگالى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

چبثْبس                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

گشاش                                                                                                 -استبى فبسس -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ًي سيض                                                                                               -استبى فبسس -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

تبوستبى                                                                                             -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

لن                                                                                                     -استبى لن -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

لن                                                                                                     -استبى لن -ٌّشاهَصحسبثذاسي 



لن                                                                                                     -استبى لن -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثبًِ                                                                                              -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

هشيَاى                                                                                            -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثشدسيش                                                                                              -استبى وشهبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سفسٌدبى                                                                                             -استبى وشهبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

عٌجشاثبد                                                                                            -استبى وشهبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

للعِ گٌح                                                                                            -استبى وشهبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

گبليىص                                                                                             -استبى گلستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

گويطبى                                                                                             -استبى گلستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

استبًِ اضشفيِ                                                                                       -استبى گيالى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سٍدسش                                                                                               -استبى گيالى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سلسلِ                                                                                              -استبى لشستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

فشيذًٍىٌبس                                                                                       -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثدٌَسد                                                                                        -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هحوَداثبد                                                                                        -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

دليدبى                                                                                              -استبى هشوضي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

وويدبى                                                                                              -استبى هشوضي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ثْبس                                                                                                -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ضيشٍاى                                                                                        -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

اسفشايي                                                                                       -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

خبخشم                                                                                         -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هاليش                                                                                               -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

دضت اصادگبى                                                                                     -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصسبخت ٍتَليذ

ضيشٍاى                                                                                        -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هبوَ                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصسبختوبى 

تيشاى ٍوشٍى                                                                                         -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصسبختوبى 



خويٌي ضْش                                                                                           -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصسبختوبى 

فشيذًٍطْش                                                                                           -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصسبختوبى 

ايالم                                                                                                -استبى ايالم -ٌّشاهَصسبختوبى 

                                                                                                تهران- تهران استان- هنراموزساختمان

صيشوَُ                                                                                        -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصسبختوبى 

دسگض                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصسبختوبى 

سشٍاثبد                                                                                            -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصسبختوبى 

استبسا                                                                                               -استبى گيالى -ٌّشاهَصسبختوبى 

دٍسٍد                                                                                               -استبى لشستبى -ٌّشاهَصسبختوبى 

ثسته                                                                                               -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصسبختوبى 

حبخي اثبد                                                                                          -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصسبختوبى 

اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-ٌّشاهَصسبختوبى 

وشج                                                                                                      -استبى الجشص-هشثي پشٍسضي 

وبضبى                                                                                            -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصصٌبيع دستي 

لَچبى                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع دستي 

ثٌبة                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

اسٍهيِ                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

ايالم                                                                                          -استبى ايالم -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

تٌگستبى                                                                                         -استبى ثَضْش-ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

الجشص                                                                                          -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

اسالم اثبدغشة                                                                               -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

گشگبى                                                                                         -استبى گلستبى -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

ثسته                                                                                         -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

خَي                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 

وشج                                                                                                   -استبى الجشص-دثيشديٌي ٍلشاى 

ًمذُ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 



گٌبثبد                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 

صًدبى                                                                                            -استبى صًدبى -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 

خيشفت                                                                                            -استبى وشهبى -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 

وشج                                                                                                   -استبى الجشص-دثيشديٌي ٍلشاى 

ثستبى اثبد                                                                               -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

پلذضت                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

گلپبيگبى                                                                                         -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

ًظشاثبد                                                                                               -استبى الجشص-دثيشديٌي ٍلشاى 

ًظشاثبد                                                                                            -استبى الجشص-ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

                                                                                             تهران- تهران استان- فلزي هنراموزصنايع

ثبخشص                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

ساصٍخشگالى                                                                                 -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

وشج                                                                                                      -استبى الجشص-هشثي پشٍسضي 

وشج                                                                                                   -استبى الجشص-دثيشديٌي ٍلشاى 

سستن                                                                                               -استبى فبسس -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

ثبًِ                                                                                            -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

ضْشثبثه                                                                                           -استبى وشهبى -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

داالَّ                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

وْگيلَيِ                                                                              -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

اق لال                                                                                           -استبى گلستبى -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

اصًب                                                                                             -استبى لشستبى -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

هيٌبة                                                                                           -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

ضبّيي دط                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

اصفْبى                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

لٌدبى                                                                                           -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

تبوستبى                                                                                              -استبى لضٍيي -دثيشديٌي ٍلشاى 



سبٍخجالغ                                                                                          -استبى الجشص-ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

لضٍيي                                                                                                   -استبى لضٍيي -هشثي پشٍسضي 

پيطَا                                                                                            -استبى تْشاى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

                                                                                            تهران- تهران استان- ودوخت هنراموزطراحي

خَاف                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

والت                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

ًيطبثَس                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

گشهِ                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

ايزُ                                                                                           -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

هيشخبٍُ                                                                               -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

اثبدُ                                                                                             -استبى فبسس -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

لضٍيي                                                                                            -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

لن                                                                                                  -استبى لن -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

سٍدثبسخٌَة                                                                                       -استبى وشهبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

خَاًشٍد                                                                                       -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

لضٍيي                                                                                                   -استبى لضٍيي -هشثي پشٍسضي 

هشاٍُ تپِ                                                                                       -استبى گلستبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

ثبثل                                                                                          -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

سبٍُ                                                                                             -استبى هشوضي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

سٍداى                                                                                          -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

دضت اصادگبى                                                                                      -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصعلَم داهي 

سبسي                                                                                            -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصعلَم داهي 

تشثت خبم                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصعلَم صساعي ٍثبغي 

صاٍُ                                                                                  -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصعلَم صساعي ٍثبغي 

ثن                                                                                          -استبى وشهبى -ٌّشاهَصعلَم صساعي ٍثبغي 

علي اثبد                                                                                   -استبى گلستبى -ٌّشاهَصعلَم صساعي ٍثبغي 



ثستبى اثبد                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

عدت ضيش                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

لضٍيي                                                                                                -استبى لضٍيي -دثيشديٌي ٍلشاى 

لضٍيي                                                                                                   -استبى لضٍيي -هشثي پشٍسضي 

سشدضت                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ثَئيي صّشا                                                                                              -استبى لضٍيي -هشثي پشٍسضي 

ضَط                                                                                         -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ثيلِ سَاس                                                                                           -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصوبهپيَتش

هطگيي ضْش                                                                                           -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصوبهپيَتش

خَاًسبس                                                                                             -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

الجشص                                                                                                   -استبى لضٍيي -هشثي پشٍسضي 

خَسٍثيبثبًه                                                                                         -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

سويشم                                                                                               -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ثْبسستبى                                                                                             -استبى تْشاى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

                                                                                                تهران- تهران استان-هنراموزكامپيوتر

                                                                                                تهران- تهران استان-هنراموزكامپيوتر

هيبهي                                                                                                      -استبى سوٌبى -دثيشعشثي 

                                                                                                تهران- تهران استان-هنراموزكامپيوتر

                                                                                                تهران- تهران استان-هنراموزكامپيوتر

داهغبى                                                                                               -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 

ضبّشٍد                                                                                               -استبى سوٌبى -دثيشصيست ضٌبسي 

ًْجٌذاى                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

تشثت خبم                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

داهغبى                                                                                              -استبى سوٌبى -اهَصگبساستثٌبيي 

خَاف                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

هيبهي                                                                                                -استبى سوٌبى -دثيشتشثيت ثذًي 

هْذي ضْش                                                                                             -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 



هْذي ضْش                                                                                             -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 

سوٌبى                                                                                                 -استبى سوٌبى -ٌّشاهَصگشافيه 

ضبّشٍد                                                                                               -استبى سوٌبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سوٌبى                                                                                                     -استبى سوٌبى -دثيشسيبضي 

سوٌبى                                                                                               -استبى سوٌبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سوٌبى                                                                                                -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 

هيبهي                                                                                              -استبى سوٌبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هْذي ضْش                                                                                         -استبى سوٌبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

هْذي ضْش                                                                                             -استبى سوٌبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

دسگض                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ضبّشٍد                                                                                             -استبى سوٌبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ضبّشٍد                                                                                                  -استبى سوٌبى -هشثي پشٍسضي 

هيبهي                                                                                              -استبى سوٌبى -دثيشعلَم اختوبعي 

ضبّشٍد                                                                                          -استبى سوٌبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

سوٌبى                                                                                              -استبى سوٌبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ضبّشٍد                                                                                                  -استبى سوٌبى -هشثي پشٍسضي 

سوٌبى                                                                                                -استبى سوٌبى -ٌّشاهَصتبسيسبت 

هيبهي                                                                                                -استبى سوٌبى -دثيشتشثيت ثذًي 

داهغبى                                                                                               -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 

هيبهي                                                                                               -استبى سوٌبى -اهَصگبساستثٌبيي 

اساداى                                                                                               -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 

هْذي ضْش                                                                                             -استبى سوٌبى -دثيشتشثيت ثذًي 

هْذي ضْش                                                                                            -استبى سوٌبى -اهَصگبساستثٌبيي 

هْذي ضْش                                                                                             -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 

هيبهي                                                                                                -استبى سوٌبى -اهَصگبساثتذايي 

هيبهي                                                                                                     -استبى سوٌبى -دثيشسيبضي 



سوٌبى                                                                                               -استبى سوٌبى -استبدوبستبسيسبت 

سوٌبى                                                                                           -استبى سوٌبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ضبّشٍد                                                                                                     -استبى سوٌبى -دثيشعشثي 

ضبّشٍد                                                                                          -استبى سوٌبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

هيبهي                                                                                                      -استبى سوٌبى -دثيشعشثي 

صاٍُ                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

اساداى                                                                                             -استبى سوٌبى -دثيشعلَم اختوبعي 

سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ًيطبثَس                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

هبًِ ٍسولمبى                                                                                  -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ساهطيش                                                                                             -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

گشهسبس                                                                                               -استبى سوٌبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

السستبى                                                                                               -استبى فبسس -ٌّشاهَصوبهپيَتش

هْش                                                                                                   -استبى فبسس -ٌّشاهَصوبهپيَتش

تبوستبى                                                                                              -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

سمض                                                                                                -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

سٌمش                                                                                              -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصوبهپيَتش

واللِ                                                                                               -استبى گلستبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

سشايبى                                                                                        -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشديٌي ٍلشاى 

هشاٍُ تپِ                                                                                           -استبى گلستبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

صَهعِ سشا                                                                                            -استبى گيالى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

خشم اثبد                                                                                            -استبى لشستبى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

دسهيبى                                                                                           -استبى خشاسبى خٌَثي -هشثي پشٍسضي 

ثْطْش                                                                                             -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصوبهپيَتش

صسًذيِ                                                                                               -استبى هشوضي -ٌّشاهَصوبهپيَتش



اثشوَُ                                                                                                  -استبى يضد-ٌّشاهَصوبهپيَتش

ثٌبة                                                                                         -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصگشافيه 

اسٍهيِ                                                                                       -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصگشافيه 

سلوبس                                                                                        -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصگشافيه 

پبسس اثبد                                                                                            -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصگشافيه 

پبسس اثبد                                                                                            -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصگشافيه 

اصفْبى                                                                                               -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصگشافيه 

چبدگبى                                                                                               -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصگشافيه 

سويشم                                                                                                -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصگشافيه 

سبٍخجالغ                                                                                               -استبى الجشص-ٌّشاهَصگشافيه 

                                                                                                 تهران- تهران استان- هنراموزگرافيك

سثبطىشين                                                                                              -استبى تْشاى -ٌّشاهَصگشافيه 

ثدستبى                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصگشافيه 

ثشدسىي                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصگشافيه 

تشثت حيذسيِ                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصگشافيه 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصگشافيه 

خشهطْش                                                                                              -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصگشافيه 

صاثل                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصگشافيه 

صيشوَُ                                                                                           -استبى خشاسبى خٌَثي -هشثي پشٍسضي 

خْشم                                                                                                   -استبى فبسس -ٌّشاهَصگشافيه 

ًي سيض                                                                                                 -استبى فبسس -ٌّشاهَصگشافيه 

لن                                                                                                       -استبى لن -ٌّشاهَصگشافيه 

ثبًِ                                                                                                -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصگشافيه 

سيشخبى                                                                                                -استبى وشهبى -ٌّشاهَصگشافيه 

وٌگبٍس                                                                                             -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصگشافيه 

ثشٍخشد                                                                                               -استبى لشستبى -ٌّشاهَصگشافيه 



دلفبى                                                                                                -استبى لشستبى -ٌّشاهَصگشافيه 

سبٍُ                                                                                                  -استبى هشوضي -ٌّشاهَصگشافيه 

عسلَيِ                                                                                                -استبى ثَضْش-دثيشتشثيت ثذًي 

سبٍُ                                                                                                  -استبى هشوضي -ٌّشاهَصگشافيه 

ًْبًٍذ                                                                                                -استبى ّوذاى -ٌّشاهَصگشافيه 

گٌبٍُ                                                                                                      -استبى ثَضْش-دثيشسيبضي 

هْشيض                                                                                                    -استبى يضد-ٌّشاهَصگشافيه 

تٌگستبى                                                                                                     -استبى ثَضْش-دثيشعشثي 

تٌگستبى                                                                                             -استبى ثَضْش-دثيشادثيبت فبسسي 

تٌگستبى                                                                                                  -استبى ثَضْش-هشثي پشٍسضي 

وٌگبى                                                                                                    -استبى ثَضْش-هشالت سالهت 

گٌجذوبٍٍس                                                                                 -استبى گلستبى -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

عسلَيِ                                                                                              -استبى ثَضْش-دثيشادثيبت فبسسي 

وٌگبى                                                                                                 -استبى ثَضْش-دثيشصيست ضٌبسي 

دضتستبى                                                                                                  -استبى ثَضْش-هشثي پشٍسضي 

عسلَيِ                                                                                                     -استبى ثَضْش-دثيشسيبضي 

ديش                                                                                              -استبى ثَضْش-استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

صَهعِ سشا                                                                                  -استبى گيالى -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

ثَضْش                                                                                             -استبى ثَضْش-ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثَضْش                                                                                                -استبى ثَضْش-استبدوبسوبهپيَتش

عسلَيِ                                                                                                -استبى ثَضْش-دثيشتشثيت ثذًي 

ضجستش                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثَضْش                                                                                                 -استبى ثَضْش-اهَصگبساثتذايي 

هيبًِ                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

هيبًذٍاة                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

عسلَيِ                                                                                                   -استبى ثَضْش-هشثي پشٍسضي 



هيبًذٍاة                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

پبسس اثبد                                                                                       -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

خلخبل                                                                                           -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثَضْش                                                                                            -استبى ثَضْش-استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

گٌبٍُ                                                                                                 -استبى ثَضْش-اهَصگبساثتذايي 

اصفْبى                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ديلن                                                                                              -استبى ثَضْش-ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

چبدگبى                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

گٌبٍُ                                                                                                 -استبى ثَضْش-اهَصگبساثتذايي 

ديش                                                                                                      -استبى ثَضْش-هشالت سالهت 

عسلَيِ                                                                                                -استبى ثَضْش-اهَصگبساثتذايي 

گلپبيگبى                                                                                        -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اضتْبسد                                                                                           -استبى الجشص-ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سبٍخجالغ                                                                                          -استبى الجشص-ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

دضتستبى                                                                                             -استبى ثَضْش-دثيشادثيبت فبسسي 

دضتي                                                                                             -استبى ثَضْش-استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

عسلَيِ                                                                                                      -استبى ثَضْش-دثيشعشثي 

گٌبٍُ                                                                                                 -استبى ثَضْش-دثيشديٌي ٍلشاى 

وشج                                                                                               -استبى الجشص-ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

                                                                                            تهران- تهران استان-خودرو هنراموزمكانيك

                                                                                            تهران- تهران استان-خودرو هنراموزمكانيك

ضْشيبس                                                                                           -استبى تْشاى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

خَسف                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثشدسىي                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اسفشايي                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

هبًِ ٍسولمبى                                                                              -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ



اثيه                                                                                             -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

تبوستبى                                                                                          -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

لن                                                                                                  -استبى لن -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

لن                                                                                                  -استبى لن -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثيدبس                                                                                          -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

دّگالى                                                                                         -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سٍدثبسخٌَة                                                                                       -استبى وشهبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سيشخبى                                                                                           -استبى وشهبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ضْشثبثه                                                                                          -استبى وشهبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سشپل رّبة                                                                                     -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ّشسيي                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

گچسبساى                                                                              -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اصادضْش                                                                                         -استبى گلستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

واللِ                                                                                           -استبى گلستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

گويطبى                                                                                          -استبى گلستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ضفت                                                                                              -استبى گيالى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اليگَدسص                                                                                        -استبى لشستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثشٍخشد                                                                                          -استبى لشستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

وَّذضت                                                                                          -استبى لشستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

تٌىبثي                                                                                        -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

خَيجبس                                                                                        -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

صسًذيِ                                                                                           -استبى هشوضي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

حبخي اثبد                                                                                      -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشديٌي ٍلشاى 

خويش                                                                                           -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اسدوبى                                                                                              -استبى يضد-ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ



هيجذ                                                                                                -استبى يضد-ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثَوبى                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

دّلشاى                                                                                              -استبى ايالم -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

لبئٌبت                                                                                    -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

لَچبى                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

دّلشاى                                                                                          -استبى ايالم -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

هلىطبّي                                                                                          -استبى ايالم -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سيشٍاى                                                                                           -استبى ايالم -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

خبش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

لشٍُ                                                                                           -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

سفسٌدبى                                                                                          -استبى وشهبى -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

هيٌَدضت                                                                                         -استبى گلستبى -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

ثشٍخشد                                                                                          -استبى لشستبى -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

خلفب                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

وَّشًگ                                                                                        -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشسيبضي 

اسدل                                                                                     -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                         -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشعشثي 

لشدگبى                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشادثيبت فبسسي 

خويٌي ضْش                                                                                    -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

وَّشًگ                                                                                         -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشضيوي 

ضْشوشد                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

ضْشوشد                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

اسدل                                                                                -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

خَاًسبس                                                                                      -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

وبضبى                                                                                        -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

وَّشًگ                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشديٌي ٍلشاى 



لشدگبى                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضْشوشد                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

وَّشًگ                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسصٌبيع چَة 

لشدگبى                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساستثٌبيي 

ويبس                                                                                          -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشسيبضي 

اسدل                                                                                     -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

وَّشًگ                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشعلَم اختوبعي 
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اسدل                                                                                     -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

وَّشًگ                                                                              -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

لشدگبى                                                                              -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

لشدگبى                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبستبسيسبت 

ضْشوشد                                                                                      -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -هشالت سالهت 

لشدگبى                                                                               -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

وَّشًگ                                                                                        -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشفيضيه 

وَّشًگ                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساستثٌبيي 

لشدگبى                                                                               -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

لشدگبى                                                                               -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

ثشٍخي                                                                                    -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشصثبى اًگليسي 

لشدگبى                                                                              -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

وَّشًگ                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسسبختوبى 

وَّشًگ                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 



وَّشًگ                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشادثيبت فبسسي 

اسدل                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشصثبى اًگليسي 

ثشٍخي                                                                                          -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشعشثي 

اسدل                                                                                     -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشتشثيت ثذًي 

ضْشوشد                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشعلَم اختوبعي 

ثشٍخي                                                                                    -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشديٌي ٍلشاى 

فسب                                                                                                   -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

اثبدُ                                                                                                 -استبى فبسس -دثيشتشثيت ثذًي 

فشاضجٌذ                                                                                            -استبى فبسس -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

السستبى                                                                                               -استبى فبسس -دثيشتشثيت ثذًي 

الهشد                                                                                                 -استبى فبسس -ٌّشاهَصوبهپيَتش

صسًذ                                                                                          -استبى وشهبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

اثبدُ                                                                                               -استبى فبسس -ٌّشاهَصعلَم داهي 

وبصسٍى                                                                                                -استبى فبسس -دثيشتشثيت ثذًي 

الهشد                                                                                                 -استبى فبسس -دثيشديٌي ٍلشاى 

داساة                                                                                                 -استبى فبسس -دثيشديٌي ٍلشاى 

ثَاًبت                                                                                           -استبى فبسس -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

وشهبًطبُ                                                                                   -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

هْش                                                                                             -استبى فبسس -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

وبصسٍى                                                                                                -استبى فبسس -ٌّشاهَصتبسيسبت 

ضيشاص                                                                                                 -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

خٌح                                                                                                         -استبى فبسس -دثيشضيوي 

خٌح                                                                                                 -استبى فبسس -دثيشادثيبت فبسسي 

خْشم                                                                                               -استبى فبسس -استبدوبسالىتشًٍيه 

اليگَدسص                                                                                     -استبى لشستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

وبصسٍى                                                                                                     -استبى فبسس -دثيشسيبضي 



الهشد                                                                                                 -استبى فبسس -دثيشتشثيت ثذًي 

الليذ                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

الهشد                                                                                                -استبى فبسس -استبدوبسسبختوبى 

ثستبى اثبد                                                                          -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

فسب                                                                                                   -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

ًي سيض                                                                                                -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

داساة                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

السستبى                                                                                       -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خلفب                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

سپيذاى                                                                                                -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

سشاة                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

فسب                                                                                              -استبى فبسس -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

هبوَ                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هْش                                                                                                      -استبى فبسس -هشثي پشٍسضي 

وَاس                                                                                                -استبى فبسس -دثيشعلَم اختوبعي 

داساة                                                                                         -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

داساة                                                                                                  -استبى فبسس -ٌّشاهَصگشافيه 

خٌح                                                                                                   -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

وبصسٍى                                                                                             -استبى فبسس -ٌّشاهَصسبخت ٍتَليذ

گشهي                                                                                        -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

استْجبى                                                                                             -استبى فبسس -دثيشعلَم اختوبعي 

هْش                                                                                                  -استبى فبسس -اهَصگبساستثٌبيي 

گشهي                                                                                        -استبى اسدثيل -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خْشم                                                                                                   -استبى فبسس -ٌّشاهَصگشافيه 

هْش                                                                                                  -استبى فبسس -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ًي سيض                                                                                                -استبى فبسس -ٌّشاهَصسبختوبى 



ضيشاص                                                                                                 -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

هوسٌي                                                                                                       -استبى فبسس -دثيشعشثي 

اسدستبى                                                                                     -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وبصسٍى                                                                                              -استبى فبسس -دثيشعلَم اختوبعي 

ثشخَاس                                                                                      -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وبصسٍى                                                                                            -استبى فبسس -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

خْشم                                                                                                -استبى فبسس -دثيشادثيبت فبسسي 

اسسٌدبى                                                                                           -استبى فبسس -استبدوبسصٌبيع فلضي 

هشٍدضت                                                                                        -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

اثبدُ                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسصٌبيع غزايي 

هشٍدضت                                                                                                -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

السستبى                                                                                               -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

سپيذاى                                                                                                     -استبى فبسس -دثيشسيبضي 

سپيذاى                                                                                                -استبى فبسس -دثيشديٌي ٍلشاى 

السستبى                                                                                              -استبى فبسس -اهَصگبساستثٌبيي 

سپيذاى                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسصٌبيع فلضي 

هشٍدضت                                                                                              -استبى فبسس -دثيشادثيبت فبسسي 

الهشد                                                                                                 -استبى فبسس -ٌّشاهَصتبسيسبت 

خشم ثيذ                                                                                                  -استبى فبسس -هشثي پشٍسضي 

تيشاى ٍوشٍى                                                                                 -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

الهشد                                                                                             -استبى فبسس -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

خْشم                                                                                                  -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

الليذ                                                                                             -استبى فبسس -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

فسب                                                                                                   -استبى فبسس -دثيشتشثيت ثذًي 

الهشد                                                                                                 -استبى فبسس -دثيشديٌي ٍلشاى 

السستبى                                                                                           -استبى فبسس -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ



ًي سيض                                                                                            -استبى فبسس -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

لٌدبى                                                                                       -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

ًطٌض                                                                                        -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

طجس                                                                                   -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خشم ثيذ                                                                                               -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

السستبى                                                                                              -استبى فبسس -اهَصگبساستثٌبيي 

ليشٍوبسصيي                                                                                           -استبى فبسس -استبدوبسسبختوبى 

فيشٍصاثبد                                                                                             -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

ثَاًبت                                                                                           -استبى فبسس -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

صسيي دضت                                                                                         -استبى فبسس -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

سپيذاى                                                                                                      -استبى فبسس -دثيشعشثي 

ثشدسىي                                                                                 -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وبصسٍى                                                                                               -استبى فبسس -استبدوبسسبختوبى 

خَاف                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

اثبدُ                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

فسب                                                                                                   -استبى فبسس -ٌّشاهَصسبختوبى 

استْجبى                                                                                                     -استبى فبسس -دثيشضيوي 

داساة                                                                                                 -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

فشاضجٌذ                                                                                               -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

فيشٍصاثبد                                                                                             -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

سضتخَاس                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هوسٌي                                                                                                 -استبى فبسس -دثيشتشثيت ثذًي 

خبخشم                                                                                 -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

گشاش                                                                                              -استبى فبسس -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

گشهِ                                                                                  -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خذاثٌذُ                                                                                      -استبى صًدبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 



داساة                                                                                                -استبى فبسس -استبدوبستبسيسبت 

وبصسٍى                                                                                        -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

فسب                                                                                              -استبى فبسس -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

السستبى                                                                                               -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

استْجبى                                                                                            -استبى فبسس -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

وبصسٍى                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

هوسٌي                                                                                                 -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

فسب                                                                                                  -استبى فبسس -استبدوبستبسيسبت 

الهشد                                                                                         -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هْش                                                                                                    -استبى فبسس -ٌّشاهَصگشافيه 

فسب                                                                                                   -استبى فبسس -دثيشديٌي ٍلشاى 

گشاش                                                                                                  -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

تبوستبى                                                                                      -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وبهيبساى                                                                                   -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خٌح                                                                                                   -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

استْجبى                                                                                               -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

فشاضجٌذ                                                                                          -استبى فبسس -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

هْش                                                                                                  -استبى فبسس -استبدوبسوبهپيَتش

هشيَاى                                                                                     -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

فيشٍصاثبد                                                                                        -استبى فبسس -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

الليذ                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثبفت                                                                                         -استبى وشهبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

گشاش                                                                                                  -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

خٌح                                                                                                      -استبى فبسس -هشالت سالهت 

خشم ثيذ                                                                                          -استبى فبسس -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثبفت                                                                                         -استبى وشهبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 



ثن                                                                                           -استبى وشهبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

اثبدُ                                                                                               -استبى فبسس -دثيشعلَم اختوبعي 

صسيي دضت                                                                                             -استبى فبسس -استبدوبسوبهپيَتش

الهشد                                                                                            -استبى فبسس -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

سٍاًسش                                                                                    -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

فيشٍصاثبد                                                                                                   -استبى فبسس -دثيشضيوي 

وبصسٍى                                                                                               -استبى فبسس -استبدوبستبسيسبت 

وٌگبٍس                                                                                    -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خْشم                                                                                                  -استبى فبسس -دثيشديٌي ٍلشاى 

خٌح                                                                                              -استبى فبسس -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

خْشم                                                                                                 -استبى فبسس -استبدوبسسبختوبى 

گيالًغشة                                                                                  -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هيٌَدضت                                                                                     -استبى گلستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

السستبى                                                                                         -استبى فبسس -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

وبصسٍى                                                                                        -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هْش                                                                                               -استبى فبسس -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثشٍخشد                                                                                      -استبى لشستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

السستبى                                                                                               -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

ثشٍخشد                                                                                      -استبى لشستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

سبٍُ                                                                                         -استبى هشوضي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وبصسٍى                                                                                               -استبى فبسس -استبدوبسوبهپيَتش

فسب                                                                                                   -استبى فبسس -اهَصگبساثتذايي 

وبصسٍى                                                                                               -استبى فبسس -اهَصگبساستثٌبيي 

ت٢طاٙ                                                                                                -اؾتاٙ ت٢طاٙ -زتيطزيٜي ٝهطاٙ 

وشج                                                                                                   -استبى الجشص-دثيشديٌي ٍلشاى 

وبضبى                                                                                                  -استبى اصفْبى -هشثي پشٍسضي 



عدت ضيش                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

اسٍهيِ                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثَييي هيبًذضت                                                                                  -استبى اصفْبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

سشايبى                                                                                   -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ًْجٌذاى                                                                                  -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

تشثت حيذسيِ                                                                               -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

خَاف                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ضيشٍاى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 



اسالم اثبدغشة                                                                                -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثَيشاحوذ                                                                            -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

گچسبساى                                                                             -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبسالىتشٍتىٌيه 



لشدگبى                                                                                -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسالىتشًٍيه 

سشاة                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبساهَسداهي 

پلذضت                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبساهَسداهي 

هشاغِ                                                                              -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

دضت اصادگبى                                                                               -استبى خَصستبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

ايشاًطْش                                                                              -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ديَاًذسُ                                                                                  -استبى وشدستبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

هشيَاى                                                                                    -استبى وشدستبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 



صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

چبثْبس                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشعلَم اختوبعي 

ّيشهٌذ                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبستبسيسبت 

ثَيشاحوذ                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبستبسيسبت 

گچسبساى                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبستبسيسبت 



عدت ضيش                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

سلوبس                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

هْبثبد                                                                                  -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ثدٌَسد                                                                                    -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ



ّشيس                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسسبختوبى 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

هيشخبٍُ                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 



ثَيشاحوذ                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبسسبختوبى 

صّه                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

هشاغِ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسصٌبيع چَة 

پيشاًطْش                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسصٌبيع چَة 



چٌبساى                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع چَة 

ثدٌَسد                                                                                     -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسصٌبيع چَة 

صاّذاى                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

صاّذاى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسصٌبيع چَة 

ّطتشٍد                                                                               -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

اسٍهيِ                                                                               -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسصٌبيع ضيويبيي 

ًيه ضْش                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 



ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سلوبس                                                                                  -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسصٌبيع غزايي 

ثَوبى                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

صاّذاى                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشثي پشٍسضي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -هشثي پشٍسضي 

تشثت خبم                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ثدٌَسد                                                                                    -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

صاّذاى                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسصٌبيع فلضي 

سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 



صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

گچسبساى                                                                              -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-استبدوبسصٌبيع فلضي 

صاثل                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

فٌَج                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سيت سَساى                                                                               -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هلىبى                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

هيبًِ                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

اضٌَيِ                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

هبوَ                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 



اصفْبى                                                                                         -استبى اصفْبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاّذاى                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اصفْبى                                                                                         -استبى اصفْبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

اصفْبى                                                                                         -استبى اصفْبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ًْجٌذاى                                                                                  -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

اثبداى                                                                                        -استبى خَصستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

وٌبسن                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

گشهسبس                                                                                          -استبى سوٌبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

ايشاًطْش                                                                             -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

سشثبص                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشديٌي ٍلشاى 

هشيَاى                                                                                        -استبى وشدستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

للعِ گٌح                                                                                        -استبى وشهبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

هٌَخبى                                                                                          -استبى وشهبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

داالَّ                                                                                       -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

صحٌِ                                                                                         -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 



گويطبى                                                                                         -استبى گلستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

هشاٍُ تپِ                                                                                      -استبى گلستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

عدت ضيش                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسوبهپيَتش

عدت ضيش                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسوبهپيَتش

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

صّه                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

هيشخبٍُ                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 



چبثْبس                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

صّه                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

فٌَج                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ضْشوشد                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسوبهپيَتش

تشثت خبم                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسوبهپيَتش



صّه                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ًيه ضْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -استبدوبسوبهپيَتش



هشاغِ                                                                            -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

ًمذُ                                                                             -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

اسدثيل                                                                                   -استبى اسدثيل -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

فشيذى                                                                                    -استبى اصفْبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

پبوذضت                                                                                    -استبى تْشاى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

وبهيبساى                                                                                -استبى وشدستبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 



ضْشثبثه                                                                                   -استبى وشهبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

علي اثبد                                                                                 -استبى گلستبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

سضت                                                                                       -استبى گيالى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

صَهعِ سشا                                                                                 -استبى گيالى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

عدت ضيش                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهتبلَسطي 

تشثت حيذسيِ                                                                                  -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهتبلَسطي 

خلفب                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

خلفب                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

عدت ضيش                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ّشيس                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

پيشاًطْش                                                                               -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

تىبة                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

چبلذساى                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

چبيپبسُ                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ



ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                 -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

فشدٍس                                                                                    -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ



لبئٌبت                                                                                   -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

تشثت حيذسيِ                                                                               -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثدٌَسد                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ضيشٍاى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

اسالم اثبدغشة                                                                                -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثالث ثبثبخبًي                                                                                -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ



ّشيس                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

فشدٍس                                                                                    -استبى خشاسبى خٌَثي -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

ًمذُ                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

خويٌي ضْش                                                                                   -استبى اصفْبى -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 



گلپبيگبى                                                                                    -استبى اصفْبى -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

ثدٌَسد                                                                                -استبى خشاسبى ضوبلي -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

وشهبًطبُ                                                                                  -استبى وشهبًطبُ -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

سٍهطىبى                                                                                     -استبى لشستبى -استبدوبسًمطِ وطي عوَهي 

چبساٍيوبق                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -اهَصگبساثتذايي 

ثبخشص                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ثشدسىي                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ



صاٍُ                                                                                 -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

خليل اثبد                                                                                  -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

خَاف                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع چَة 

سشخس                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

ًيطبثَس                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

دسگض                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصعلَم داهي 

خَضبة                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

سضتخَاس                                                                             -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 



تشثت خبم                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصسبختوبى 

صاٍُ                                                                                  -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

هطْذ                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصيست ضٌبسي 

دسگض                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

ثشدسىي                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسسبختوبى 

تشثت حيذسيِ                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساستثٌبيي 

ًيطبثَس                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسداهي 



تشثت خبم                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

خَيي                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

خغتبي                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

دسگض                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

هطْذ                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشعلَم اختوبعي 

دسگض                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع چَة 

صاٍُ                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سشخس                                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

ثدستبى                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -دثيشعلَم اختوبعي 



خَيي                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

هِ ٍالت                                                                               -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

تشثت خبم                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

تشثت خبم                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

دسگض                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصسبختوبى 

خَضبة                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصيست ضٌبسي 

سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

خَضبة                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

تشثت حيذسيِ                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساثتذايي 

ثشدسىي                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 



سجضٍاس                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

خَضبة                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصگشافيه 

تشثت حيذسيِ                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

سشخس                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سضتخَاس                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

تشثت خبم                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -هشثي پشٍسضي 

خَاف                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

سضتخَاس                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 



سضتخَاس                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

تشثت خبم                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

تشثت حيذسيِ                                                                               -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

سشخس                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

تشثت حيذسيِ                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشديٌي ٍلشاى 

خليل اثبد                                                                                 -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 



سشخس                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

وبضوش                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسصٌبيع چَة 

ثشدسىي                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

خَيي                                                                                        -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصسبخت ٍتَليذ

خغتبي                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

سشخس                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

سضتخَاس                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -استبدوبسسبختوبى 



لشدگبى                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                  -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساثتذايي 





صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

صاّذاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 



سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 



لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

اساى ٍثيذگل                                                                                    -استبى اصفْبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساثتذايي 





ايزُ                                                                                          -استبى خَصستبى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 



اَّاص                                                                                    -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 



ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

اَّاص                                                                                   -استبى خَصستبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ضبدگبى                                                                                     -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 



ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

ثٌذسهبّطْش                                                                                   -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

دضت اصادگبى                                                                                   -استبى خَصستبى -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثٌذسهبّطْش                                                                                    -استبى خَصستبى -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 



دضت اصادگبى                                                                                    -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

دضت اصادگبى                                                                                    -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 



وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 

گچسبساى                                                                                  -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساثتذايي 









چبساٍيوبق                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 



خذاافشيي                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 

ضجستش                                                                                      -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

هشاغِ                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 



ثستبى اثبد                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

چبساٍيوبق                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشديٌي ٍلشاى 



عدت ضيش                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

تشثت خبم                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -اهَصگبساستثٌبيي 

ساصٍخشگالى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساستثٌبيي 

ساصٍخشگالى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -اهَصگبساستثٌبيي 

سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 



سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

سشاٍاى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -اهَصگبساستثٌبيي 

اسالهطْش                                                                                        -استبى تْشاى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 

وْگيلَيِ                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساستثٌبيي 

وْگيلَيِ                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساستثٌبيي 

گچسبساى                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-اهَصگبساستثٌبيي 



چبساٍيوبق                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 



ٍسصلبى                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

ّطتشٍد                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشادثيبت فبسسي 

سلوبس                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشادثيبت فبسسي 



ضبّيي ضْشٍهيوِ                                                                                    -استبى اصفْبى -دثيشادثيبت فبسسي 



سٍدثبسخٌَة                                                                                -استبى وشهبى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 

للعِ گٌح                                                                                         -استبى وشهبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 



فشدٍس                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشادثيبت فبسسي 

خَاف                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشادثيبت فبسسي 

اسفشايي                                                                                     -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

اسفشايي                                                                                     -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضيشٍاى                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشادثيبت فبسسي 

ايشاًطْش                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

ايشاًطْش                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 



چبثْبس                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

دلگبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

صاّذاى                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

لصشلٌذ                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

هْشستبى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشادثيبت فبسسي 

سفسٌدبى                                                                                    -استبى وشهبى -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 



سٍدثبسخٌَة                                                                                  -استبى وشهبى -استبدوبساهَسصساعي ٍثبغي 

هٌَخبى                                                                                           -استبى وشهبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

ثَيشاحوذ                                                                               -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشادثيبت فبسسي 

وْگيلَيِ                                                                               -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشادثيبت فبسسي 





اسٍهيِ                                                                            -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

هيبًذٍاة                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

تىبة                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

هيبًذٍاة                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصسبخت ٍتَليذ

خَي                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 



اسٍهيِ                                                                                 -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 



ساصٍخشگالى                                                                                    -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشتشثيت ثذًي 

چبلذساى                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ايشاًطْش                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 



سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

لصشلٌذ                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

هْشستبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشتشثيت ثذًي 

خَي                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ



ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشتشثيت ثذًي 



سَادوَُ                                                                                       -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ



عجبس اثبد                                                                                 -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

ثبثلسش                                                                                    -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 



ثْطْش                                                                                      -استبى هبصًذساى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 







سيت سَساى                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشسيبضي 



چبساٍيوبق                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشصثبى اًگليسي 

ٍسصلبى                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشصثبى اًگليسي 



خَسف                                                                                        -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشصثبى اًگليسي 

تشثت خبم                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصثبى اًگليسي 

سضتخَاس                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصثبى اًگليسي 

ساصٍخشگالى                                                                                  -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشصثبى اًگليسي 

ايشاًطْش                                                                                -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

چبثْبس                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

دلگبى                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

صاّذاى                                                                                  -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

سيت سَساى                                                                               -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 



سيت سَساى                                                                               -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

هْشستبى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ًيه ضْش                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ًيه ضْش                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ًيه ضْش                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصثبى اًگليسي 

ثَيشاحوذ                                                                               -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشصثبى اًگليسي 



خَاف                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصيست ضٌبسي 

فيشٍصُ                                                                                         -استبى خشاسبى سضَي -دثيشصيست ضٌبسي 

ثدٌَسد                                                                                        -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشصيست ضٌبسي 

خبخشم                                                                                         -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشصيست ضٌبسي 



چبثْبس                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

خبش                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

صاثل                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

صّه                                                                                       -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سشاٍاى                                                                                    -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سشثبص                                                                                     -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

سيت سَساى                                                                                 -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 



فٌَج                                                                                      -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

ًيه ضْش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -دثيشصيست ضٌبسي 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشصيست ضٌبسي 















هاليش                                                                                     -استبى ّوذاى -استبدوبسهبضيي ّبي وطبٍسصي 



خذاافشيي                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

هلىبى                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ٍسصلبى                                                                                    -استبى ارسثبيدبى ضشلي -دثيشعلَم اختوبعي 

سلوبس                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -دثيشعلَم اختوبعي 



وجَدساٌّگ                                                                                       -استبى ّوذاى -استبدوبسطشاحي ٍدٍخت 



سشايبى                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشعلَم اختوبعي 

سشثيطِ                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -دثيشعلَم اختوبعي 

اسفشايي                                                                                     -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ثدٌَسد                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعلَم اختوبعي 

ثدٌَسد                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -دثيشعلَم اختوبعي 



وْگيلَيِ                                                                               -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشعلَم اختوبعي 





عدت ضيش                                                                                        -استبى ارسثبيدبى ضشلي -هشالت سالهت 





تشثت خبم                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 

تشثت خبم                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -هشالت سالهت 





پيشاًطْش                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ضَط                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 



صيشوَُ                                                                                    -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ًْجٌذاى                                                                                   -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثبخشص                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

تشثت خبم                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

تشثت خبم                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

خَيي                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

دسگض                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

وبضوش                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

اسفشايي                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

گشهِ                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

ثْوئي                                                                                -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 

وْگيلَيِ                                                                             -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصالىتشٍتىٌيه 



سلوبس                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصالىتشًٍيه 





سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصتبسيسبت 

وْگيلَيِ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصتبسيسبت 



ثستبى اثبد                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ّشيس                                                                                       -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

پلذضت                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

پيشاًطْش                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سلوبس                                                                                      -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

هيبًذٍاة                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 



خَسف                                                                                         -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

دسهيبى                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

سشثيطِ                                                                                       -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

ساصٍخشگالى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصحسبثذاسي 

چبثْبس                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصحسبثذاسي 



دضت اصادگبى                                                                                     -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصسبخت ٍتَليذ



لَچبى                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع دستي 

ثٌبة                                                                                  -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

اسٍهيِ                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

اسالم اثبدغشة                                                                               -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصصٌبيع ضيويبيي 

خَي                                                                                     -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 

ًمذُ                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 



گٌبثبد                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع غزايي 

ثستبى اثبد                                                                               -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

پلذضت                                                                                    -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

ثبخشص                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

ساصٍخشگالى                                                                                 -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

وْگيلَيِ                                                                              -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصصٌبيع فلضي 

ضبّيي دط                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

اصفْبى                                                                                          -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 



                                                                                            تهران- تهران استان- ودوخت هنراموزطراحي

خَاف                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

والت                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

ًيطبثَس                                                                                    -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

گشهِ                                                                                      -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

ايزُ                                                                                           -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

هيشخبٍُ                                                                               -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

سٍدثبسخٌَة                                                                                       -استبى وشهبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

خَاًشٍد                                                                                       -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

هشاٍُ تپِ                                                                                       -استبى گلستبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

سٍداى                                                                                          -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 

دضت اصادگبى                                                                                      -استبى خَصستبى -ٌّشاهَصعلَم داهي 

تشثت خبم                                                                              -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصعلَم صساعي ٍثبغي 

صاٍُ                                                                                  -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصعلَم صساعي ٍثبغي 

علي اثبد                                                                                   -استبى گلستبى -ٌّشاهَصعلَم صساعي ٍثبغي 



عدت ضيش                                                                                     -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

تشثت خبم                                                                                       -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش



هْذي ضْش                                                                                         -استبى سوٌبى -ٌّشاهَصطشاحي ٍدٍخت 



سشخس                                                                                           -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

هبًِ ٍسولمبى                                                                                  -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصوبهپيَتش

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصوبهپيَتش



ثشدسىي                                                                                          -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصگشافيه 

تشثت حيذسيِ                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصگشافيه 

هبًِ ٍسولمبى                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصگشافيه 



گٌجذوبٍٍس                                                                                 -استبى گلستبى -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

صَهعِ سشا                                                                                  -استبى گيالى -ٌّشاهَصهبضيي ّبي وطبٍسصي 

ضجستش                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

هيبًِ                                                                                   -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

هيبًذٍاة                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ



هيبًذٍاة                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

خَسف                                                                                      -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثشدسىي                                                                                     -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

اسفشايي                                                                                   -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

هبًِ ٍسولمبى                                                                              -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ



دّگالى                                                                                         -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سٍدثبسخٌَة                                                                                       -استبى وشهبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

سشپل رّبة                                                                                     -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

گچسبساى                                                                              -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

وَّذضت                                                                                          -استبى لشستبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

حبخي اثبد                                                                                      -استبى ّشهضگبى -ٌّشاهَصهىبًيه خَدسٍ

ثَيشاحوذ                                                                                 -استبى وْگيلَيِ ٍثَيشاحوذ-دثيشديٌي ٍلشاى 



ثَوبى                                                                                   -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

لبئٌبت                                                                                    -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

لَچبى                                                                                      -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

خبش                                                                                   -استبى سيستبى ٍثلَچستبى -ٌّشاهَصًمطِ ثشداسي 

خلفب                                                                                 -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

وَّشًگ                                                                                        -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشسيبضي 

لشدگبى                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشادثيبت فبسسي 

خويٌي ضْش                                                                                    -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

ضْشوشد                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

ضْشوشد                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

اسدل                                                                                -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

خَاًسبس                                                                                      -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

وبضبى                                                                                        -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

وَّشًگ                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشديٌي ٍلشاى 



لشدگبى                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشادثيبت فبسسي 

ضْشوشد                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

وَّشًگ                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسصٌبيع چَة 

لشدگبى                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساستثٌبيي 

وَّشًگ                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشعلَم اختوبعي 

                                                                                         تهران- تهران استان- عمومي كشي هنراموزنقشه

وَّشًگ                                                                              -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

لشدگبى                                                                              -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسًمطِ ثشداسي 

لشدگبى                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبستبسيسبت 

ضْشوشد                                                                                      -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -هشالت سالهت 

لشدگبى                                                                               -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

وَّشًگ                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساستثٌبيي 

لشدگبى                                                                               -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسصٌبيع فلضي 

لشدگبى                                                                               -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسسبخت ٍتَليذ

ثشٍخي                                                                                    -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 

لشدگبى                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشصثبى اًگليسي 

لشدگبى                                                                              -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسالىتشٍتىٌيه 

وَّشًگ                                                                                  -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -استبدوبسسبختوبى 

وَّشًگ                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -اهَصگبساثتذايي 



وَّشًگ                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشادثيبت فبسسي 

اسدل                                                                                   -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشصثبى اًگليسي 

ضْشوشد                                                                                 -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشعلَم اختوبعي 

ثشٍخي                                                                                    -استبى چْبسهْبل ٍثختيبسي -دثيشديٌي ٍلشاى 

وشهبًطبُ                                                                                   -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 

اليگَدسص                                                                                     -استبى لشستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي عوَهي 



ثستبى اثبد                                                                          -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

السستبى                                                                                       -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خلفب                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

سشاة                                                                                -استبى ارسثبيدبى ضشلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هبوَ                                                                                -استبى ارسثبيدبى غشثي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 



اسدستبى                                                                                     -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

ثشخَاس                                                                                      -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هشٍدضت                                                                                        -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

تيشاى ٍوشٍى                                                                                 -استبى اصفْبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 



طجس                                                                                   -استبى خشاسبى خٌَثي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

صسيي دضت                                                                                         -استبى فبسس -استبدوبسهىبًيه خَدسٍ

ثشدسىي                                                                                 -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خَاف                                                                                   -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

سضتخَاس                                                                                -استبى خشاسبى سضَي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خبخشم                                                                                 -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

گشهِ                                                                                  -استبى خشاسبى ضوبلي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

خذاثٌذُ                                                                                      -استبى صًدبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 



وبصسٍى                                                                                        -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

تبوستبى                                                                                      -استبى لضٍيي -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وبهيبساى                                                                                   -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هشيَاى                                                                                     -استبى وشدستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 



سٍاًسش                                                                                    -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وٌگبٍس                                                                                    -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

گيالًغشة                                                                                  -استبى وشهبًطبُ -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

هيٌَدضت                                                                                     -استبى گلستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

وبصسٍى                                                                                        -استبى فبسس -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

ثشٍخشد                                                                                      -استبى لشستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 

ثشٍخشد                                                                                      -استبى لشستبى -ٌّشاهَصًمطِ وطي هعوبسي 


