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رون مايپ هاگشناد
١۴:۵٨ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

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
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧رون مايپ١٣٩٠رهگ يرفعج رهچونمخيرات هتشر -٢ يصصخت نابز يشيامزآ۵۴٢٧يتست٣٢٠١٢ يصصخت نابز١۶٣٩٧٢١٢٢٠٠۴٣
--رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١٢يغالب مولع١٧٣٩٧٢١٢٢٠٠٨٠
 لعفلا بارعا( نماثلا سردلا : يادتبا ات باتك يادتبا زا١۴۴رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٢٠١٢ فرص١٨٣٩٧٢١٢٢٠١٣١

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 فرص١٩٣٩٧٢١٢٢٠١٣٢

.دوش هعلاطم )خساونلا :رشع نماثلا
 رخآ ات عراضملا لعفلا بارعا :نماثلا سردلا : يادتبا زا٣١٩رون مايپ١٣٨٩هداز مامادمحاديس١ يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵١٠٩يتست١٣٠١٨ يدربراكوحن٢٠٣٩٧٢١٢٢٠١٣٣

.دوش هعلاطم باتك
 ،ديكاتلا فورح :سداسلا سردلا يادتبا ات باتك ادتبا زا١١٣رون مايپ١٣٩١هدازمامادمحاديس٣يدربراكوحنو فرص يشيامزآ۵٠٧٠يتست٢٣٠١٨ يدربراكوحن٢١٣٩٧٢١٢٢٠١٣۴

.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 يدربراكوحن٢٢٣٩٧٢١٢٢٠١٣۵

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات هدايزلا فورح
--رون مايپ١٣٩١يبيقن مساقلاوباديسيمالسا مولعرد قيقحت شور يشيامزآ۵۵۶٩يتست٢٠١٢يمالسا مولعرد قيقحت شور٢٣٣٩٧٢١٢٢٠١٣۶
--رون مايپ١٣٩١ينابعش نيسح دمحمهقف اب ييانشآ يشيامزآ۵۶١۶يتست٢٠١٢هقفاب ييانشآ٢۴٣٩٧٢١٢٢٠١٣٧
 )يلاعت قح تمکح( ٢١ ثحب يادتبا ات باتک يادتبا زا٢٣۶٣باتک ناتسوب١٣٨٣ناينما راتخميمالسا هفسلف ينابمباتك٩٩٨۴يتست٢٠١٢يمالسا هفسلف تايلك٢۵٣٩٧٢١٢٢٠١٣٨

.دوش هعلاطم
--ديهمت١٣٨١تفرعم يداھ دمحمينآرق مولع شزومآباتك۶٣٩٧يتست٢٠١٢ثيدحو نآرق مولعاب ييانشآ٢۶٣٩٧٢١٢٢٠١٣٩

 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 تئارق٢٧٣٩٧٢١٢٢٠١۴٠
--رون مايپ١٣٩١هدازماما دمحا ديس۴ يدربراك وحن و فرص يشيامزآ۵٠۶٠يتست۴٣٠١٨ يدربراكوحن٢٨٣٩٧٢١٢٢٠١۴١
--رون مايپ١٣٩١نايمظان اضريسراف -يبرع -همجرت نف يشيامزآ۵٣١۵يتست٢٠١٢همجرت ياهتراهم٢٩٣٩٧٢١٢٢٠١۴٢
 همدقماب( يخيش اضر ديمحهغالبلا جهناب ييانشآباتك٧٢٧۴يتست٢٠١٢هغالبلا جهنرد يريس٣٠٣٩٧٢١٢٢٠١۴٣

 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 تايلك٣١٣٩٧٢١٢٢٠١۴۴
 ياهشورو خيراتاب ييانشآ٣٢٣٩٧٢١٢٢٠١۴۵

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

Page 1 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 مرتيمالسا ندمتو گنھرف خيرات شيارگ يمالسا فراعمو تايهلا_۶٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:۵٨ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 يداھ و يداجس قداص ديسمالسا رد يراگنخيراتباتك٧٣۶٠يتست٢٠١٢مالسارد يراگن خيرات٣٣٣٩٧٢١٢٢٠٢۴٢

هداز ملاع
--تمس١٣٩١

 ربمايپ تافوزا مالسا خيرات٣۴٣٩٧٢١٢٢٠٢۴٣
هيما ينبطوقسات

 همين ات زاغآ زا مالسا يليلحت خيراتباتك٩٠٢۶يتست٢٠١٢
مراهچ هدس تسخن

 رشن١٣٩۴يديهش رفعج ديس
- يھاگشناد
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

 نديسر تردق هب و نايوما طوقس زا ٨ و ٧، ۶، ۵، ۴ لوصف١٧١٨
 هعلاطم لالخ هملس وبا ندش هتشك زاغآ ات نايسابع
دوش

 نابز هب ييايفارغجو يخيرات نوتم٣۵٣٩٧٢١٢٢٠٢۴۴
يسراف

--رون مايپ١٣٨٧يريصن اضر دمحم١ يس راف يخيرات نوتم يشيامزآ٨١٩٢يتست٢٠١٢

 ندمت گنھرف خيرات عبانم تخانش٣۶٣٩٧٢١٢٢٠٢۴۵
يمالسا

 ندمت و گنھرف خيرات عبانم تخانش يشيامزآ١٠٣۶٢يتست٢٠١٢
يمالسا

--رون مايپ١٣٩۵يولع يقداص دومحم

--ريبكريما١٣٩٢بوك نيرز نيسحلادبعمالسا همانراكباتك۶۵٩٠يتست٢٠١٢يمالسا ندمتو گنھرف تايلك٣٧٣٩٧٢١٢٢٠٢۴۶
--رون مايپ١٣٩٢متاح يلعمالغ١يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٠٩٠يتست١٢٠١٢ يمالسا ياھرنھ خيرات٣٨٣٩٧٢١٢٢٠٢۴٧
 يسابع تفالخزاغآزا مالسا خيرات٣٩٣٩٧٢١٢٢٠٢۴٨

دادغبطوقسات
 ات يسابع تفالخ زاغآ زا مالسا خيرات يشيامزآ١٠٧٠٨يتست٢٠١٢

دادغب طوقس
--رون مايپ١٣٩۶يلوتم اضردمحا

--رون مايپ١٣٨٩يليلج يدهمماش و رصم رد مالسا خيراتهوزج٧٠۴۶يتست٢٠١٢ماشورصمرد مالسا خيرات۴٠٣٩٧٢١٢٢٠٢۴٩
 هدکشھوژپ١٣٨٨يرھاط يرصان هللادبعيمالسا برغم خيرات رب يا همدقمباتك۶۴١۴يتست٢٠١٢سلدناو برغمرد مالسا خيرات۴١٣٩٧٢١٢٢٠٢۵٠

 و هزوح
هاگشناد

--

 دمحا - يميقتسم ربکا يلع٢يمالسا ياھرنھ خيرات يشيامزآ١٠٧٠٩يتست٢٣٠١٨ يمالسا ياھرنھ خيرات۴٢٣٩٧٢١٢٢٠٢۵١
ناقھد

--رون مايپ١٣٩۶

دوش هعلاطم ۶و ۵ ،۴ ،١ ياھ لصف١٧١٩ديفم هاگشناد١٣٩١يحريف دوادمالسا رد تلود لوحت خيراتباتك٩٠٢٧يتست١٢٠١٢ يمالسا تاليكشت خيرات۴٣٣٩٧٢١٢٢٠٢۵٢
--رون مايپ١٣٩٠نايريصن هلادييمالسا مولع خيراتيسردارف۵١۵٨يتست١٢٠١٢ مالسا مولع خيرات۴۴٣٩٧٢١٢٢٠٢۵۴
 مالسا خيرات۴۵٣٩٧٢١٢٢٠٢۵۵

 تلود سيساتاتدادغبطوقسزا
يوفص

 نرق ات متفھ نرق زا مالسا ناهج خيراتهمانسرد۵٢۴۵يتست٢٠١٢
يرجھ مھد

--رون مايپ١٣٩٠يلئازخ اضريلع

 و يملع١٣٨٩مارآ دمحارصن نيسحديسمالسا رد ندمت و ملعباتك۶٩٠۴يتست٢٢٠١٢ مالسارد مولع خيرات۴۶٣٩٧٢١٢٢٠٢۵۶
يگنھرف

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ و ٨ ياھ لصف١١٨١ديفم هاگشناد١٣٩١يحريف دوادمالسا رد تلود لوحت خيراتباتك٩٠٢٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا تاليكشت خيرات۴٧٣٩٧٢١٢٢٠٢۵٧
.دوش فذح ۴ لصف۶۴٩تمس١٣٩٢يريولا نسحمبرغ رد يمالسا تاعلاطمباتك٧۵١۵يتست٢٠١٢برغرد يمالسا تاعلاطم۴٨٣٩٧٢١٢٢٠٢۵٨
 و يملع١٣٨٩مارآ دمحارصن نيسحديسمالسا رد ندمت و ملعباتك۶٩٠۴يتست٣٢٠١٢ مالسارد مولع خيرات۴٩٣٩٧٢١٢٢٠٢۶١

يگنھرف
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ۶ لصف زا٣٧٣

 يدهم -يدمحا يناطلس يبتجم١مالسا ناهج ينونك عضوهوزج١٠۵١١يتست١٢٠١٢ مالسا ناهج ينونك عضو۵٠٣٩٧٢١٢٢٠٢۶٢
يدابع

--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩۴يولع يقداص دومحمدنھ هراق هبش رد مالسا خيرات يشيامزآ٩٨۴٩يتست٢٠١٢دنھ هراق هبشرد مالسا خيرات۵١٣٩٧٢١٢٢٠٢۶٣
 نرق راهچ مالسا ناهج يخيرات يايفارغجباتك٩٠٣٠يتست٢٢٠١٢ مالسا يخيرات يايفارغج۵٢٣٩٧٢١٢٢٠٢۶۴

نيتسخن
يرھاط يرصان هللادبعدابمول سيوم

 تاداس هيمس و
ييابطابط

 هدکشھوژپ١٣٩٠
مالسا خيرات

--

 ميھافم ،ينابم(يخيرات يسانش هعماجباتك١٠١٣٢يتست٢٠١٢يخيرات يسانش هعماج۵٣٣٩٧٢١٢٢٠٢۶۵
)اھ هيرظن و

 هاگشھوژپ١٣٩٣يفاک ديجم
 و هزوح
هاگشناد

 لصف( ٣ شخب ،)٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف( ٢ شخب زا٢٣۶۴
 لصف يادتبا ات ١٣ لصف( ۴ شخب و )١٢ و ١١ ،١٠ ياھ
.دوش هعلاطم )١۴

 راگزور زا(ناريا يشزومآ ياھداهن گنھرفباتك١٠۴٩٩يتست٢٠١٢مالسارد شرورپو شزومآ خيرات۵۴٣٩٧٢١٢٢٠٢۶۶
)يوفص تلود سيسات ات ناتساب

 هعلاطم ) اهناتسراميب يادتبا (٣٠٢ هحفص ات ۶٩ هحفص زا١١٧٨نارهت هاگشناد١٣٩٣يئاسك هلارون
.دوش

 هدکشھوژپ١٣٨٨نايرفعج لوسريقاي دمحا ليعامسالالحنا ات رادتقا زا ينامثع تلودباتك۶۴١٢يتست٢٠١٢ناينامثع خيرات۵۵٣٩٧٢١٢٢٠٢۶٧
 و هزوح
هاگشناد

--

 يدهم -يدمحا يناطلس يبتجم٢مالسا ناهج ينونك عضوهوزج١٠۵١۴يتست٢٢٠١٢ مالسا ناهج ينونك عضو۵۶٣٩٧٢١٢٢٠٢۶٨
يدابع

--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩١يسيفن تخد نيشونتباتك هچخيراتهمانسرد۵۵٨٣يتست٢٠١٢يمالسا ياھ هبيتكوطوطخ۵٧٣٩٧٢١٢٢٠٢۶٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٢بختنم تاعوضومرد شھوژپ۵٨٣٩٧٢١٢٢٠٢٧٢
 ناناملسم ندمتو گنھرف۵٩٣٩٧٢١٢٢٠٢٧۵

ناملسمريغ ياھروشكرد
--رون مايپ١٣٨٩ينامرك يدهممالسا ناهجرد ناملسم ياهتيلقاهوزج٧٠٢٧يتست٢٠١٢

 نابز هب ييايفارغجو يخيرات نوتم۶٠٣٩٧٢١٢٢٠٢٧۶
يبرع

.ذوش هعلاطم ١١٣ هحفص ات باتك لوا زا٩١تمس١٣٩٢يياسك هلارونهيفارغجلاو هيخيراتلا صوصنلا بختنمباتك٧۵٢٨يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٨٩يلئازخ اضريلعيمالسا ياهنيمزرس يخيرات يايفارغجهوزج٧٠٨٢يتست١٢٠١٢ مالسا يخيرات يايفارغج۶١٣٩٧٢١٢٢٠٢٧٧
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا_٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيمالسا ندمتو گنھرف خيرات شيارگ يمالسا فراعمو تايهلا_۶٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:۵٨ - 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
 يعامتجا يسايس تالوحت خيراتباتك٧٣۴٧يتست٢٠١٢هيوفص خيرات۶٢٣٩٧٢١٢٢٠٢٧٨

هيوفص نارود رد ناريا يگنھرف و يداصتقا
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩١درف يرافغ و يياون نيسحلادبع

 هاگشھوژپ١٣٨٧يقتم ميھاربامالسا ناهج اب رصاعم برغ ييورايورباتك۶٣٧٨يتست٢٠١٢رامعتساو برغ مالسا ناهج۶٣٣٩٧٢١٢٢٠٢٧٩
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

.دوش فذح ٣ لصف۶٣۶

 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

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶٧٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۶٨٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶٩٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

 ناماما روضح هرود -)١( عيشت خيراتباتك٧۶١٨يتست٢٠١٢عيشت خيرات٧٠٣٩٧٢١٢٢٩٠١٠
مالسلا مهيلع موصعم

 زا يعمج و يياقآ يرديح دومحم
 دمحا ديس رظن ريز ناگدنسيون
يرضخ اضر

--تمس١٣٩٢

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

--

Page 3 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 




