
                           
 

رتکد مناخ  راکرس  يراتس ،  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  رویرف ،  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

ياقآ بانج  یثراو ،  اضریلع  ياقآ  بانج  یتمه ،  ارهز  مناخ  راکرس  داشرف ،  هیضرم 

بانج داژن ،  برع  یلع  ياقآ  بانج  ینابرق ،  لیعامسا  ياقآ  بانج  روپدزیا ،  اضریلع 

حابصدیس ياقآ  بانج  هداز ،  قداص  سابع  ياقآ  بانج  فسویروپ ،  اضردیمح  رتکد  ياقآ 

رتکد ياقآ  بانج  ربجنر ،  نیسحمالغ  ياقآ  بانج  دنولا ،  اضردیمح  ياقآ  بانج  یشیرق ، 

بانج يرادیق ،  يدمحم  دمحم  ياقآ  بانج  ینیما ،  ارهز  مناخ  راکرس  يرافغ ،  میهاربا 

 ، يردیح هلادسا  ياقآ  بانج  هدازروهک ،  قیاقش  مناخ  راکرس  دار ،  قیدص  اضرمالغ  ياقآ 

رتکد ياقآ  بانج  يدمحم ،  هموصعم  مناخ  راکرس  یندم ،  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

دمحم یلع  رتکد  ياقآ  بانج  غیت ،  ناهج  هلازیزع  رتکد  ياقآ  بانج  داژن ،  يوحن  نیسح 

ینویجاح اضریلع  رتکد  ياقآ  بانج  هدوتس ،  یناولهپ  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  شخباطع ، 

رتکد ياقآ  بانج  يدارم ،  نسحم  رتکد  ياقآ  بانج  یخرهاش ،  نیما  رتکد  ياقآ  بانج  ، 

فاحص لگرف  رتکد  مناخ  راکرس  يرای ،  مرک  رتکد  ياقآ  بانج  یهدرهوگ ،  دازرف 

داژن یفشک  قداصدمحمدیس  رتکد  ياقآ  بانج  یمیهاربا ، 

لکریدم لیبدرا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

یتسیزهب مرتحم  لکریدم  مالیا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناهفصا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

ناسارخ ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نانمس ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نیوزق ،  ناتسا 

ناسارخ ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یلامش ، 

لکریدم ناتسدرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يوضر ، 

یتسیزهب مرتحم  لکریدم  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نادمه ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 
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 ، ناجنز ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يزکرم ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسلگ ،  ناتسا 

مرتحم لکریدم  شیک ،  یتسیزهب  هرادا  مرتحم  سیئر  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  هاشنامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  زربلا ،  ناتسا  یتسیزهب 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نالیگ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يرایتخب ،  لاحمراهچ و 

 ، مق ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  دزی ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  ناتسچولب ،  ناتسیس و 

مرتحم لک  ریدم  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  رهشوب ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

مرتحم لکریدم  ناردنزام ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  دمحا ،  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یتسیزهب 

مرتحم لکریدم  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  ناتسرل ،  ناتسا  یتسیزهب 

سراف ناتسا  یتسیزهب 

انورک  يرامیب  اههاگودرا -  یترفاسم  هرود  یلسنک  صوصخرد  عوضوم  :  

؛  مارتحا مالس و  اب 

هرود ینیب  شیپ  صوــصخ  رد  خروم 98/11/29  هرامـش 900/98/160206  همان  وریپ 
انورک يرامیب  عویش  شیازفا  رطخ  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  دنفـسا ، تیاغل 18  یترفاسم 15 

و .دشاب /  یم  لسنک  اههاگودرا  مامت  رد  روکذم  هرود 
 

: هب تشونور     
عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

رسلباب  یمیظع  دیهش  عمتجم  مرتحم  سیئر  داژن  نامحر  رغصا  یلع  ياقآ  بانج 

دابآرزخ  یتشهب  دیهش  عمتجم  مرتحم  سیئر  يرسکبآ  یفسوی  جریا  ياقآ  بانج 

دهشم  همئالا  نماث  عمتجم  یگنهرف  یشزومآ و  مرتحم  سیئر  ینیرحب  دیعس  ياقآ  بانج 

نباکنت  رهاظم  نبا  بیبح  عمتجم  مرتحم  سیئر  يدمحا  نسحم  ياقآ  بانج 

همانرب    قوف  یندب و  تیبرت  مرتحم  نواعم  یفیرش  اضریلع  ياقآ  بانج 

ینیما نیهاش 

ینابیتشپ روما  تسرپرس 
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