
 97/6/17 خروم هاگشناد  عیفرت  بختنم  هتیمک  هسلجتروص                                                                                    

دیسر                        : بیوصت  هب  یسررب  حرط و  زا  سپ  لیذ  دراوم  رازگرب و  97/6/17 خروم هبنش  زور  رد  هتیمک  ياضعا  روضح  اب  هاگشناد  عیفرت  بختنم  هتیمک  هسلج 

.تسا هداد  صیخشت  یقاقحتسا  هیاپ  ياهزایتما  بسک  طیارش  زئاح  ار  ریز  دارفا  عیفرت  بختنم  هتیمک  -1 : يراجدراوم    

يدرجتسد یقت  دمحم  رتکد  ياقآ  یلیصحت 196-97- لاس 
دنولیلج لضفلاوبا  رتکد  ياقآ  یلیصحت 296-97- لاس 

رف دنمجرا  دیمح  رتکد  ياقآ  یلیصحت 396-97- لاس 
هنگنز يرپ  نیسحلادبع  رتکد  ياقآ  یلیصحت 496-97- لاس 

يریپ هدیرف  رتکد  مناخ  یلیصحت 596-97- لاس 
یماما يداه  رتکد  ياقآ  یلیصحت 696-97- لاس 

يدنواخ اضریلع  رتکد  ياقآ  یلیصحت 796-97- لاس 
اردص دمحم  رتکد  ياقآ  -896-97 یلیصحت لاس 

نافوط سوریس  رتکد  ياقآ  یلیصحت 996-97- لاس 
هداز لیلج  دیعس  رتکد  ياقآ  یلیصحت 1096-97- لاس 

يدحوم یضترم  رتکد  ياقآ  یلیصحت 1196-97- لاس 
يراشفا دواد  رتکد  ياقآ  یلیصحت 1296-97- لاس 

نیزگرب نسح  رتکد  ياقآ  یلیصحت 1395-96- لاس 
هدازابابدادرهم رتکد  ياقآ  یلیصحت 1496-97- لاس 

هرکاسع نیسح  رتکد  ياقآ  یلیصحت 1596-97- لاس 

(95-96) .دش تقفاوم  هیاپ  اطعا  اب  یلبق  هدش  هریخذ  ياه  یصخرم  زا  زور  رسک 10 ابو  حرطم  يدمحم  مارهش  رتکد  ياقآ  هدنورپ  ینیبزاب  تساوخرد  -2
هدام دنب 1  دانتسا  هبو  حرطم  یشهوژپ  تنواعم  طسوت  دنتسه  هدکشناد  ره  رد  یشهوژپ  لوا  دصرد  وزج 10 ریخا  لاس  هس  یط  هک  یملع  تأیه  ياضعا  هب  یقیوشت  هیاپ  ياطعا  -3

.دندیدرگ لاس 97   يارب  یقیوشت  هیاپ  تفایرد  زئاح  لیذ  دارفا  ياه 96-95-94  لاس  یشهوژپ  درکلمع  ساسا  رب  یملع  تأیه  ياضعا  یمادختسا  همان  نییآ   53

هناگی يدمحم  زورهب  رتکد  ياقآ  - يدنواک رحس  رتکد  مناخ  - شیاریپ اضر  رتکد  ياقآ   : یناسنا مولع  هدکشناد 
يرفص نیسح  رتکد  ياقآ  - یمیهاربا دمحم  رتکد  ياقآ  - یجارد دیس  دیعس  ریم  رتکد  ياقآ  - يراتخم رغصا  یلع  ریم  رتکد  ياقآ   : مولع هدکشناد 

تایب داهرف  رتکد  ياقآ  - يرهاط رغصا  رتکد  ياقآ  _ دنولیلج لضفلاوبارتکد  ياقآ  - يدمحا یسیع  رتکد  ياقآ  : یسدنهم هدکشناد 
یتوملا یئازریم  اضردیمح  رتکد  ياقآ  - یبوقعی رفعج  رتکد  ياقآ  : يزرواشک هدکشناد 
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مدقم یمیظع  اضردمحم 
یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 


