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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٢٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۵٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٧٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ۶ سرد يادتبا زا٢٣۶٢رون مايپ١٣٩١يلالج اضريلعتايهلا هتشر - ١ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٧يتست١٢٠١٢ يصصخت نابز٨٣٩٧٢١٢٢٠٠١٨
 هسسوم١٣٩٢يراسناوخ دمحميروص قطنم رصتخم هرودباتك٩٠٢٣يتست١٢٠١٢ قطنم٩٣٩٧٢١٢٢٠٠١٩

 و تاراشتنا
 هاگشناد پاچ
نارهت

 هدام رظن زا سايق( مشش شخب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٧۶٢
.دوش هعلاطم )سمخ تاعانص ،

 يادتبا ات( موس راتفگ و لماک روطب مود و لوا ياھراتفگ٢١۴٠ريذپشناد١٣٩۵يردص دمحمديسلوصاو هقف يدابمباتك۶٩۴٨يتست٢٠١٢لوصاو هقف يدابم١٠٣٩٧٢١٢٢٠٠٢٣
.دوش هعلاطم )مراهچ شخب

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶رون مايپ١٣٩٠يقداص نوطالفا٢ يصصخت نابز يشيامزآ۵۶٠٨يتست٢٢٠١٢ يصصخت نابز١١٣٩٧٢١٢٢٠٠٢۵
.دوش هعلاطم باتک ياهتنا ات تاطلاغم ۴شخب يادتبا زا١٧١۶تمس١٣٨۴نادنخ رغصا يلعيدربراك قطنمباتك٩٠٢۴يتست٢٢٠١٢ قطنم١٢٣٩٧٢١٢٢٠٠٢٨
.دوش فذح ٢ و ١ ياھ لصف۶٩١رون مايپ١٣٩١يلضفا يياسوم يلع١ مالكهمانسرد۵۶۵٧يتست١٢٠١٢ مالك١٣٣٩٧٢١٢٢٠٠٣٣
.دوش هعلاطم ٢٠٣ هحفص ات باتك لوا زا٩٣تمس١٣٩١يقيفوت نيسحگرزب نايدا اب ييانشآباتك٧٢٧٠يتست٢٠١٢گرزب نايدااب ييانشآ١۴٣٩٧٢١٢٢٠٠٣٧
--رون مايپ١٣٩١يرصن هللادبع٢مالكهمانسرد۴٨٧٠يتست٢٢٠١٢ مالك١۵٣٩٧٢١٢٢٠٠۴٠
--رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١٢يغالب مولع١۶٣٩٧٢١٢٢٠٠٨٠
 و يملع١٣٩٠يتيآ ديمحلادبع رج ليلخ و يروخاف انحيمالسا ناهج رد هفسلف خيراتباتك۶٩١٣يتست١٢٠١٢ يمالسا هفسلف خيرات١٧٣٩٧٢١٢٢٠١١٣

يگنھرف
.دوش هعلاطم )يباراف( ٢ و ١ لصف مود باب مود شخب٢٧۵٩

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠ينامز يدهم٢ برغ هفسلف خيرات يشيامزآ۵٢۶٠يتست٢٢٠١٢ برغ هفسلف خيرات١٨٣٩٧٢١٢٢٠١١۶
 لعفلا بارعا( نماثلا سردلا : يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴۴رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٢٠١٢ فرص١٩٣٩٧٢١٢٢٠١٣١

دوش هعلاطم ) عراضملا
 )فذحلاب لالعالا ( عبارلا سردلا يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴١رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست١ فرص٣٩٧٢١٢٢٠١٣١

دوش هعلاطم
 سردلا( يادتبا ات )فذحلاب لالعا :عبارلا سردلا( يادتبا زا٢٩۴رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢٢٠١٢ فرص٢٠٣٩٧٢١٢٢٠١٣٢

.دوش هعلاطم )خساونلا :رشع نماثلا
 رخآ ات عراضملا لعفلا بارعا :نماثلا سردلا : يادتبا زا٣١٩رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٣٠١٨ يدربراكوحن٢١٣٩٧٢١٢٢٠١٣٣

.دوش هعلاطم باتك
 ،ديكاتلا فورح :سداسلا سردلا يادتبا ات باتك ادتبا زا١١٣رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٢٣٠١٨ يدربراكوحن٢٢٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴

.دوش هعلاطم هدايزلا فورح ،مسقلا فورح
 باتك رخآ ات "خساونلا :رشع نماثلا سردلا" يادتبا زا۴٧رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس٢ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٢٨۴يتست٢ يدربراكوحن٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴

.دوش هعلاطم
،مسقلا فورح ،ديكاتلا فورح:سداسلا سردلا : يادتبا زا۵٧رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٣٣٠١٨ يدربراكوحن٢٣٣٩٧٢١٢٢٠١٣۵

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات هدايزلا فورح
--رون مايپ١٣٩١يبيقن مساقلاوباديسيمالسا مولعرد قيقحت شور يشيامزآ۵۵۶٩يتست٢٠١٢يمالسا مولعرد قيقحت شور٢۴٣٩٧٢١٢٢٠١٣۶
--رون مايپ١٣٩١ينابعش نيسح دمحمهقف اب ييانشآ يشيامزآ۵۶١۶يتست٢٠١٢هقفاب ييانشآ٢۵٣٩٧٢١٢٢٠١٣٧
 )يلاعت قح تمکح( ٢١ ثحب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٣۶٣باتک ناتسوب١٣٨٣ناينما راتخميمالسا هفسلف ينابمباتك٩٩٨۴يتست٢٠١٢يمالسا هفسلف تايلك٢۶٣٩٧٢١٢٢٠١٣٨

.دوش هعلاطم
--ديهمت١٣٨١تفرعم يداھ دمحمينآرق مولع شزومآباتك۶٣٩٧يتست٢٠١٢ثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٢٧٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩

 تاحلطصم يھوژپ زاب-ثيدحلا هياردباتك٧۴١٢يتستثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩
نيقيرف هاگن رد يثيدح

 هعلاطم )ربخ تاميسقت( ٣ لصف يادتبا ات باتك يادتبا زا١٠٠تمس١٣٩٢يسيفن يداش
دوش

--رون مايپ١٣٩١راعش رفعج٣ يبرع يناوخ نتمهمانسرد۶٩٧۶يتست٢٠١٢يبرع نوتم كردو تئارق٢٨٣٩٧٢١٢٢٠١۴٠
--رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس۴ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٠۶٠يتست۴٣٠١٨ يدربراكوحن٢٩٣٩٧٢١٢٢٠١۴١
--رون مايپ١٣٩١نايمظان اضريسراف -يبرع -همجرت نف يشيامزآ۵٣١۵يتست٢٠١٢همجرت ياهتراهم٣٠٣٩٧٢١٢٢٠١۴٢
 همدقماب( يخيش اضر ديمحهغالبلا جهناب ييانشآباتك٧٢٧۴يتست٢٠١٢هغالبلا جهنرد يريس٣١٣٩٧٢١٢٢٠١۴٣

 هداز ظعاو دمحم تراظنو
)يناسارخ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٠يراصنا مساقفوصت و نافرع ينابم يشيامزآ۶٩٧٧يتست٢٠١٢يمالسا نافرع تايلك٣٢٣٩٧٢١٢٢٠١۴۴
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ياهشورو خيراتاب ييانشآ٣٣٣٩٧٢١٢٢٠١۴۵

نآرقريسفت
--رون مايپ١٣٩۶يکچوک هدازرفعج اضرلعنآرق ريسفت ياهشور و خيرات اب ييانشآ يشيامزآ١٠٧١٣يتست٢٠١٢

 نافرع رد يسانش ناسنا( ۵ لصف لوا ات باتك لوا زا٨۵تمس١٣٩١نايميحر ديعسيرظن نافرع ينابمباتك٧۴٩٠يتست٢٠١٢يرظن نافرع٣۴٣٩٧٢١٢٢٠١۴۶
.دوش هعلاطم )يرظن

.دوش هعلاطم ١٧٩ هحفص ات ١ هحفص زا٢٢٨ريبكريما١٣٩٢بوك نيرز نيسحلادبعهيفوص ثاريم شزراباتك۶۶١۶يتست١٢٠١٢ فوصت خيرات٣۵٣٩٧٢١٢٢٠١۴٧
١٧٨ هحفص يونثم تايبا ثحب يادتبا ات باتك يادتبازا۴١٠زكرم رشن١٣٩١يرئاح نسحدمحميسراف ينافرع نوتمباتك۶٢۵۵يتست١٢٠١٢ يسراف ينافرع نوتم٣۶٣٩٧٢١٢٢٠١۴٨

.دوش هعلاطم
 هسسوم١٣٩۴يرايتخب زيزع دمحمسلاپ لينادنيد باب رد هيرظن تفھباتك٩٨٨٧يتست١٢٠١٢ ينيد تاعلاطم ياهشور٣٧٣٩٧٢١٢٢٠١۴٩

 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
ينيمخ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف۶٧۶

--رون مايپ١٣٩٣يلالج اضريلع)١( يجراخ نابز هب ينيد نوتم يشيامزآ٩٣٢٢يتست١٢٠١٢ يجراخ نابز هب ينيد نوتم٣٨٣٩٧٢١٢٢٠١۵٠
.دوش هعلاطم ١٩۴ هحفص ات باتک لوا زا١٣٣ريطاسا١٣٨٩يبلح رغصا يلعمالسا ناهج و ناريا رد مالك ملع خيراتباتك۶۶٧٩يتست٢٠١٢مالك ملع تايلكاب ييانشآ٣٩٣٩٧٢١٢٢٠١۵١
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٩٠تمس١٣٩٢يفيرش نيسح دمحامالسا رد يلمع نافرع لوصا و ينابمباتك١٠٧٠٧يتست٢٠١٢يلمع نافرع۴٠٣٩٧٢١٢٢٠١۵٢
.دوش هعلاطم ١٨٩ هحفص ات باتک لوا زا١٣٢ريبكريما١٣٨٩بوك نيرز نيسحلادبعناريا فوصت رد وجتسج هلابندباتك۶۶١٩يتست٢٢٠١٢ فوصت خيرات۴١٣٩٧٢١٢٢٠١۵٣
 نيسحلادبع : حيضوت و باختنايونعم يونثم هديزگ همان ين زاباتك۵٧٢٢يتست٢٢٠١٢ يسراف ينافرع نوتم۴٢٣٩٧٢١٢٢٠١۵۴

نايرآ رمق -بوك نيرز
 تاحيضوت و نتم رب لمتشم مجنپ رتفد لوا ات باتك لوا زا٨٣نخس١٣٩٠

 تمسق نيا هك تسا ركذ هب مزال .دوش هعلاطم باتك رخآ
.تسا تيب ١٣۵٠ لماش و يونثم رتفد راهچ زا يا هديزگ

--رون مايپ١٣٨۶يلالج اضريلع٢ يجراخ نابز هب ينيد نوتمهوزج٧١۴۶يتست٢٢٠١٢ يجراخ نابز هب ينيد نوتم۴٣٣٩٧٢١٢٢٠١۵۶
 ات »سانشرز هرھز رتکد« تيونام و ينام :موس درگرف٢٧۵۶تمس١٣٩۴ناراکمھ وروپ ادزم نوياتکناتساب ناريا رد بھاذم و نايداباتك١٠٧٠۵يتست٢٢٠١٢ مالسازا شيپ ناريا نايدا۴۴٣٩٧٢١٢٢٠١۵٧

.دوش هعلاطم باتک ناياپ
 تعيبط اب نآ توافت و يتسرپ ناج( مود شخب يادتبا زا١٣٨٩تمس١٣٩٢ناگدازآ ديشمجميدق و ييادتبا نايدا خيراتباتك٧٣۴۴يتست٢٠١٢ميدقو ييادتبا نايدا۴۵٣٩٧٢١٢٢٠١۵٨

.دوش هعلاطم باتك ناياپ ات ۴١ هحفص ) يتسرپ
--رون مايپ١٣٩۴يلالج اضريلع٣يجراخ نابز هب ينيد نوتم يشيامزآ١٠٣٢٧يتست٣٢٠١٢ يجراخ نابز هب ينيد نوتم۴۶٣٩٧٢١٢٢٠١۵٩
 و يملع١٣٩٢تمكح رغصا يلعسان رياب ناجنايدا عماج خيراتباتك۶٩١۶يتست١٢٠١٢دنھ نايدا۴٧٣٩٧٢١٢٢٠١۶٠

يگنھرف
 يادتبا ات ١٢۵ هحفص )دنھ بھاذم( مود شخب يادتبا زا١٣٩٠

 زا و ١٧۶ هحفص )هيلوا لحارم رد مزيدوب( مجنپ لصف
ات ٢۵١ هحفص )ريخا نورق رد مزييودنھ( متفھ لصف يادتبا
 هعلاطم ٣١٧ هحفص )رود رواخ نايدا( موس شخب يادتبا

.دوش
 و يملع١٣٩٢تمكح رغصا يلعسان رياب ناجنايدا عماج خيراتباتك۶٩١۶يتست٢٠١٢رودرواخ نيد۴٨٣٩٧٢١٢٢٠١۶١

يگنھرف
 شخب لوا ات ٣١٧ هحفص )رود رواخ نايدا( ٣ شخب لوا زا۶٣

.دوش هعلاطم ۴۴۵ هحفص )كيدزن رواخ نايدا( ۴
 لوا ات ٢۴٩ هحفص )نپاژ و نيچ ينيد هبرجت( ۵ لصف زا٣۶۶تمس١٣٩٠يزردوگ يضترمترامسا ناينينلوا دلج رشب ينيد هبرجتباتك٧٣۶٢يتسترودرواخ نيد٣٩٧٢١٢٢٠١۶١

٣۶٩ هحفص )ناتساب يا هنارتيدم يايند رد نيد( ۶ لصف
.دوش هعلاطم

 ياھ هقرف:)١(يمالسا  قرف  خيراتباتك٧٣۵۵يتست١٢٠١٢ يمالسا قرف خيرات۴٩٣٩٧٢١٢٢٠١۶٢
 يمالك بتكم،لازتعا بتكم،نيتسخن
جراوخ ،تنس لھا

 )تنس لھا يمالك بتكم( ٣ شخب يادتبا ات باتك لوا زا٧۶تمس١٣٩١يرباص نيسح
.دوش هعلاطم

--رون مايپ١٣٨۵دازرف نيسحلادبعينافرع نوتم كرد و تئارقهمانسرد۴٩٣٧يتست١٢٠١٢ يبرع ينافرع نوتم۵٠٣٩٧٢١٢٢٠١۶٣
اهب( ٨ لصف لوا زا و ) ادوب نيد( ۴ لصف لوا ات باتك لوا زا٧٢ريبكريما١٣٨٩ناگياش شويرادلوا دلج دنھ يفسلف ياهبتكم و نايداباتك۶۵٧٢يتست٢٢٠١٢دنھ نايدا۵١٣٩٧٢١٢٢٠١۶۴

 ) ييادوب يفسلف بتاكم( ٩ لصف لوا ات ) اتيگ تاواگ
.دوش هعلاطم

 اضر ديس- يلابقا سابعهينافرعلا صوصنلا نم يناجملاباتك٧٣٠٩يتست٢٢٠١٢ يبرع ينافرع نوتم۵٢٣٩٧٢١٢٢٠١۶۵
يدمحاريم

 نبا ثلاثلا ثحبملا ات ٩١ هحفص لاوح الا يناثلا لصفلا زا۵٩تمس١٣٩١
.دوش هعلاطم ١٨٧ هحفص يبرع

 قرف )موددلج( يمالسا قرف خيراتباتك٧٣۵۴يتست٢٢٠١٢ يمالسا قرف خيرات۵٣٣٩٧٢١٢٢٠١۶۶
هعيش هب بوسنم ياھ هقرف و يعيش

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧تمس١٣٩٢يرباص نيسح

-- رون مايپ١٣٩۶يلالج اضرليع١ يجراخ نابز هب ينافرع نوتمباتك١٠٧٠۴يتست١٢٠١٢ يجراخ نابز هب ينافرع نوتم۵۴٣٩٧٢١٢٢٠١۶٧
٧ و ۶ ،٣ ،٢ ،١لوصف يتشترز شيک و تشترز :مکي درگرف٢٧۵٧تمس١٣٩۴ناراکمھ وروپ ادزم نوياتکناتساب ناريا رد بھاذم و نايداباتك١٠٧٠۵يتست١٢٠١٢ مالسازا شيپ ناريا نايدا۵۵٣٩٧٢١٢٢٠١۶٨

.دوش هعلاطم
 ينافرع ياھ تنساب ييانشآ۵۶٣٩٧٢١٢٢٠١۶٩

يمالساريغ
 و تمس١٣٩۴يدومحم لضفلاوبااتپوگساد هتاناردنروسيدنھ نافرع لوحت ريسباتك١٠٧٠۶يتست٢٠١٢

 نايدا هاگشناد
بھاذم و

--

 ينافرع ياھ تنساب ييانشآ٣٩٧٢١٢٢٠١۶٩
يمالساريغ

 تاعلاطم زكرم١٣٨۴نايدومحم و يديومليھردنا نيلوايحيسم نافراعباتك۵٨٩٠يتست
 تاقيقحت و
و نايدا

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵

--رون مايپ١٣٩٧يلالج اضريلع٢ يجراخ نابز هب ينافرع نوتم يشيامزآ١١٣۶۴يتست٢٢٠١٢ يجراخ نابز هب ينافرع نوتم۵٧٣٩٧٢١٢٢٠١٧٠

Page 2 of 3دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يملاح.دیدرگ هدامآ ) هحفص٣ ( تاحفصهیلک

01/21/2019https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*Pnueb*com 

نيمسال دوم 9۸-97 



اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتنافرعو نايدا شيارگ يمالسا فراعمو تايهلا_۵٩ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:۵۶ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
٩ لصف زا و )نيج نيد( ۶ لصف لوا ات )ادوب نيد( ۴ لصف زا٣۶٢ريبكريما١٣٨٩ناگياش شويرادلوا دلج دنھ يفسلف ياهبتكم و نايداباتك۶۵٧٢يتست٢٠١٢ادوب نيد۵٨٣٩٧٢١٢٢٠١٧١

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات )ييادوب يفسلف بتاكم(
 و يملع١٣٩٢تمكح رغصا يلعسان رياب ناجنايدا عماج خيراتباتك۶٩١۶يتست٢٠١٢دوهي نيد۵٩٣٩٧٢١٢٢٠١٧٢

يگنھرف
 رواخ نايدا( ۴ شخب زا )دوهي بھذم( ١٣ لصف مامت۵١٠

.دوش هعلاطم ۵٧۵ هحفص ات ۴٨۴ هحفص )كيدزن
هحفص )مدقتم يحيسم هبرجت( ٨ لصف لوا ات باتك لوا زا٨۶تمس١٣٩٠يياضر دمحم دمحمت رامسا ناينين٢ دلج رشب ينيد هبرجتباتك٧٣۶١يتستدوهي نيد٣٩٧٢١٢٢٠١٧٢

.دوش هعلاطم ٧۶
 دلج -نيد هفسلف و يمالک ديدج لئاسمباتك١١٠٠۴يتست٢٠١٢نيد هفسلف۶٠٣٩٧٢١٢٢٠١٧٣

مود
دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠، ٩ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣١۵٢يفطصملا رشن١٣٩٣هانپورسخ نيسحلادبع

 لوا ات ٧۶ هحفص )مدقتم يحيسم هبرجت( متشھ لصف زا٣٨٣تمس١٣٩٠يياضر دمحم دمحمت رامسا ناينين٢ دلج رشب ينيد هبرجتباتك٧٣۶١يتست٣٠١٨تيحيسم۶١٣٩٧٢١٢٢٠١٧۴
 هحفص ) مارآ سونايقا هزوح و يياكيرمآ هبرجت( مھد لصف

.دوش هعلاطم ٢٧٩
.دوش فذح ٢ و ١ ياھ لصف۶٩١رون مايپ١٣٩٠ينامز يدهم١ برغ هفسلف خيرات يشيامزآ۵٢٠٧يتست١٢٠١٢ برغ هفسلف خيرات۶٢٣٩٧٢١٢٢٠٢٠۵
.دوش هعلاطم ٧ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۶٠تمس١٣٩١ناگدزآ ديشمجخاو ميخآ وينيد يسانش هعماجباتك٧٣٨١يتست٢٢٠١٢ ينيد تاعلاطم ياهشور۶٣٣٩٧٢١٢٢٠٢٧٣
 همين ات زاغآ زا مالسا يليلحت خيراتباتك٩٠٢۶يتست٢٠١٢مالساردص يليلحت خيرات۶۴٣٩٧٢١٢٢٠٢٨۵

مراهچ هدس تسخن
 رشن١٣٩۴يديهش رفعج ديس

- يھاگشناد
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۶۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣
يناسنا مولع

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠٨)يريذپشناد( ١ يمالسا هشيدنا۶۶٣٩٧٢١٢٢٠۵٨۴
يياضر

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٨٩يدمحم رصان٢ يمالسا هفسلف خيراتهوزج٧٠۵٨يتست٢٢٠١٢ يمالسا هفسلف خيرات۶٧٣٩٧٢١٢٢٠۶١۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶٨٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۶٩٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٧٠٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف٧١٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧٢٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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