
یج هید دمحا  سدنهم  ياقآ  بانج 

هبنپ تاقیقحت  هسسوم  یمومع   طباور  مرتحم  لوئسم  سیئر 

هداز برع یضترمدیس  سدنهم  ياقآ  بانج 

دنقردنغچ رذب  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

راکلگ  نسح  دمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

هداز یقت سابعریمارتکد  ياقآ  بانج 

ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

یقداص اضردیمح  سدنهم  ياقآ  بانج 

روشک جنرب  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

ییادیش ناماس  رتکد  ياقآ  بانج 

لاهن رذب و  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

يداجس زمره  دیس  سدنهم  ياقآ  بانج 

بآ كاخ و  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لو  ئ سم

یکراین یناخولج رباص  سدنهم  ياقآ  بانج 

روشک یماد  مولع  تاقیقحت  هسسوم  للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  هرادا  مرتحم  سیئر 

هدازدمحم میحر  سدنهم  ياقآ  بانج 

روشک مید  يزرواشک  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

ییابابریم یلعدیس  سدنهم  ياقآ  بانج 

يزرواشک يژولونکتویب  هاگشهوژپ  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

يراد هتشررس ریما  سدنهم  ياقآ  بانج 

يرادزیخبآ كاخ و  تظافح  هدکشهوژپ  للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  هرادا  سیئر 

ناریش يدهم  سدنهم  ياقآ  بانج 

يروش تاقیقحت  یلم  زکرم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 
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رادتسود هروطسم  رتکد  مناخراکرس 

روشک یتالیش  مولع  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  هرادا  مرتحم  سیئر 

یمیمص هیدهم  مناخراکرس 

يزرواشک یسدنهم   ینف و  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

یبطق مسبت  سدنهم  مناخراکرس 

روشک یکشزپ  هایگ  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

يریشدرا هنمآ  سدنهم  مناخراکرس 

يزار يزاس  مرسو  نسکاو  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

یتمحر نیرسن  سدنهم  مناخراکرس 

( هر ) ینیمخ ماما  یلاع  شزومآ  زکرم  یمومع  طباور  مرتحم  لوئسم 

شخبادخ میرم  سدنهم  مناخراکرس 

روشک عتارم  اه و  لگنج  تاقیقحت  هسسوم  یمومع  طباور  هرادا  مرتحم  سیئر 

ییادف  هلاژ  سدنهم  مناخراکرس 

يزرواشک جیورت  شزومآ و  تاقیقحت ، نامزاس  یمومع  طباور  هورگ  مرتحم  سیئر 

یترضح  هنازرف  سدنهم  مناخراکرس 

يزرواشک جیورت  شزومآ و  تاقیقحت ، نامزاس  یمومع  طباور  مرتحم  سانشراک 

ینامز میرم  سدنهم  مناخراکرس 

يزرواشک جیورت  شزومآ و  تاقیقحت ، نامزاس  یمومع  طباور  مرتحم  سانشراک 

شیبغوبلآ يدهم  سدنهم  ياقآ  بانج 

يزرواشک جیورت  شزومآ و  تاقیقحت ، نامزاس  یمومع  طباور  مرتحم  سانشراک 

مدقم ییاضر دیعس  ياقآ  بانج 

يزرواشک جیورت  شزومآ و  تاقیقحت ، نامزاس  یمومع  طباور  مرتحم  سانشراک  کمک 

یناریما يداهدمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 
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يزرواشک جیورت  شزومآ و  تاقیقحت ، نامزاس  یمومع  طباور  مرتحم  سانشراک 

؛ مالس اب 

هک یجیورت  یشزومآ و  یـشهوژپ ، ياه  يدنمناوت زا  تسا  ییایوگ  باتک  ناس  هب  نامزاس  نیا  یتاقیقحت  ياهدرواتـسد  هاگـشیامن       

.دراذگب شیامن  هب  یمومعراکفا  ریونت  تهج  هب  ار  دوخ  ياهدرواتسد  يزرواشک  شخب  عونتم  ياه  هصرع  رد  تسا  هتسناوت  نونکات 

هامرذآ  ) رازاب نف  يروانف و  شهوژپ و  ياهدرواتسد  هاگشیامن  نیمود  تسیب و  رد  یمومع  طباور  نآ  هتسیاش  ياه  يدنمناوت هب  رظن     

هاگرد زا  ار  نات  تیقفوم نامزاس ، یتاقیقحت  ياهدرواتسد  دنمشزرا  هئارا  رد  امـش  یعاسم  زا  ریدقت  نمـض  هاگـشیامن ، نآ  رد  ( 1400

.مراد وزرآ  نانم  دنوادخ 
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