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: یصخش تاع2طا  
نارهت ۱۳۵۸ید مکی دلوتم ـ
ینپاژ و یناPآ ،یسیلگنا ،یسراف یاهنابز هب طلسم ـ

: ت2یصحت
۱۳۹۱زا ،شیرتا ،نیو یقیسوم هاگشناد ،کیتسوکآ رد ارتکد یادیدناک ـ
۱۳۹۲ ،شیرتا ،نیو یقیسوم هاگشناد ،کیتسوکآ ـورتکلا صصخت ،یزاسگنهآ یلیمکت ت2یصحت ـ  
۱۳۹۱ ،شیرتا ،زنیل ،رنکورب هاگشناد ،یزاسگنهآ دشرا یسانشراک ـ
۱۳۹۰ ات ۱۳۸۷ ،نپاژ ،ویکوت ،یچاتینوک راوتاورسنک ،یزاسگنهآ تاقیقحت ـ
یتلایا هاگشناد ،یناPآ نابز یبنج هتشر هارمه هب ،یروئت و یزاسگنهآ رد یقیسوم یسانشراک ـ  
۱۳۸۵ ،اکیرمآ هدحتم تfایا ،وتنمارکاس ،اینرفیلاک
۱۳۸۵ ،اکیرمآ هدحتم تfایا ،وتنمارکاس ،رویر نکیرما جلاک ،کیزیف و یضایر رد ینادراک ـ
ات ۱۳۸۴ ،ناPآ ،نگنیسورت راوتاورسنک ،شیلورف تربرون داتسا رظن تحت یزاسگنهآ یتاعلاطم هرود ـ  

۱۳۸۵
هدحتم تfایا ،وتنمارکاس ،رویر نکیرما جلاک ،نملیگ وج داتسا رظن تحت ونایپ و یزاسگنهآ تاعلاطم ـ  
۱۳۸۲ ات ۱۳۸۰ ،اکیرمآ
۱۳۷۸ ات ۱۳۷۷ ،ناریا ،نارهت هاگشناد ،)مامتان( یکشزپهایگ ـ
،رنه هاگشناد دازآ یاهس2ک ،یفطل دیعس و رذابید اضردیمح ناداتسا اب یقیسوم یروئِت هعلاطم ـ  
۱۳۷۸ ات ۱۳۷۷ ،ناریا ،نارهت
۱۳۷۸ ات ۱۳۶۷ ،ناریا ،نارهت ،یردفص دومحم و راکماک ناودرا ناداتسا اب روتنس زاس یریگارف ـ
رتپسناه ،سورویلوا نیلؤاپ ،لسا زنیاهلراک ،میوبنراب لیناد :نوچ یناداتسا اب هفرح یاهتسشن ـ  
ویرون ،شچ فوتسیرک ،گناد ییوک ،یربمیا وردنا ،رگنیلاپشا سایتام ،اواکوسوه ویشوت ،ستروبیک  
۱۳۷۹زا ،ر2یآ ویل ،هموزاتیک ویچیم ،یشوکوف       

:* تاراشتنا



:* تاراشتنا
پید یوتیتسنا تاراشتنا ، )ونایپ و ،نروه ،رتسکرا یارب( یزاسگنهآ راثآ زا یا هعومجم ـ  
۱۳۹۰ ،اکیرمآ هدحتم تfایا ،کرویوین ،گنینسیل
هدحتم تfایا ،وتنمارکاس ،یگدنزاون فراعتم ریغ یاهکینکت اب روتنس یارب یراثآ ،هاگیب یتوص موبلآ ـ  
۱۳۸۶،اکیرمآ

: سیردت هبرجت
۱۳۹۰ ات ۱۳۷۹ ،ویکوت و اینرفیلاک یاههاگشناد رد للم یقیسوم نامهم سردم ـ
۱۳۸۷ ات ۱۳۸۵ ،اکیرمآ هدحتم تfایا ،اینرفیلاک یاهناتسریبد رد سیردت ـ
۱۳۷۸ زا ،شیرتا و نپاژ ،ناPآ ،اکیرمآ ،ناریا رد یصخش ویدوتسا رد روتنس سیردت ـ

: زیاوج
۱۳۹۲ ،شیرتا ،تروفنگ2ک ،رلام واتسوگ یزاسگنهآ یللPا نیب هزیاج ـ
۱۳۹۲ ،شیرتا ،نیو ،کیتسوکا هتشر رد نیو یقیسوم هاگشناد یلیصحت کمک هیسروب ـ
۱۳۹۰ ات ۱۳۸۷ ،نپاژ ،ویکوت ،یزاسگنهآ یارب "وشوکاگاکوبنوم" نپاژ تلود یلاع هیسروب ـ
۱۳۸۵ ات ۱۳۸۴ ،ناPآ ،نگنیسورت ،یزاسگنهآ تاعلاطم یارب گربمتروو نداب هیسروب ـ
۱۳۸۲ ،اکیرمآ هدحتم تfایا ،اینرفیلاک ،زرگنیس رتسم وتنمارکاس ،یزاسگنهآ شرافس و هیسروب ـ
ات ۱۳۸۱ ،اکیرمآ هدحتم تfایا ،اینرفیلاک ،رویر نکیرما جلاک ،ونایپ و یزاسگنهآ یلیصحت هیسروب ـ  

۱۳۸۲
۱۳۸۲ ات ۱۳۸۱ ،اکیرمآ هدحتم تfایا ،اینرفیلاک ،رویر نکیرما جلاک ،مولع و تایضایر هیسروب ـ

------------------------------------------------------
 . تسا هئارا لباق راثآ لماک ههایس ،موزل تروص رد  *


