
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
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رون مايپ هاگشناد
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و يتست١۴٠٣٢ تايضاير١٣٩٧١١١١١١٧۴

يحيرشت
 د نآ ياھدربراك و يضاير ياهليلحتباتك۵٧۶٨

يناگرزاب و داصتقار
 نيسحربو.ا.نيج

يمظاك
 رس ات يطخ ريغ ياھ ينحنم مسر يلك شور( ١ لصف۵٨۶يتشهب ديهش١٣٨٧

 و )٣ و ٢ ،١ هرامش ياھ هميمض -وتراپ دمآرد عيزوت نوناق
.دوش فذح )اهيرس و اھ هلابند( ٢ لصف

 و يتست٢۴٠٣٢ تايضاير٢٣٩٧١١١١١١٧۵
يحيرشت

 د نآ ياھدربراك و يضاير ياهليلحتباتك۵٧۶٨
يناگرزاب و داصتقار

 نيسحربو.ا.نيج
يمظاك

.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶يتشهب ديهش١٣٨٧

 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۶٠٧ملع رون١٣٨۴يروس يلعيرامآ جاتنتسا لامتحا ،رامآباتك۶١٨۴يتست١۴٠٣٢رامآ٣٣٩٧١١١١٧١١٧
 و )٢٢٨ ات ٢٢۶ هحفص( يفنم يا هلمج ود عيزوت .دوش
.دوش فذح )٢۴۴ ات ٢٣٨ ( اتب عيزوت و اماگ عيزوت

 هعلاطم ٢٠ و ١٩ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ياھ لصف١۴٣٣ملع رون١٣٨۴يروس يلعيرامآ جاتنتسا لامتحا ،رامآباتك۶١٨۴يتست٢۴٠٣٢رامآ۴٣٩٧١١١١٧١١٨
.دوش

 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۵٣٩٧١١٢١١۴١١
)يتيبرت

 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢
نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب

روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩۵يبيبح دنمحرف شخبماكداصتقا يصصخت نابز يشيامزآ١٠۴۴٩يتست٢٠١٢) يصصخت نابز(٢ يجراخ نابز۶٣٩٧١١٢١٢٢٠۶
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٧٣٩٧١١٢١٢٢۵۶

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٨٣٩٧١١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٩٣٩٧١١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

 و يتست١٣٠١٨ يرادباسح لوصا١٠٣٩٧١١٢١۴٠٩٢
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣هداز عيفش يلع -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١١٣٩٧١١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٢٣٩٧١١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٣٣٩٧١١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۴٣٩٧١١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩۴يزيمت اضريلعللملا نيب تراجت يشيامزآ٩٧۴٩يتست٣٠١٨للملا نيب تراجت١۵٣٩٧١١٢١٨١٨١
--رون مايپ١٣٩۶يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٨تيريدمو نامزاس لوصا١۶٣٩٧١١٢١٨١٨٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٧٣٩٧١١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ١٨٣٩٧١١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا١٩٣٩٧١١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٢٠٣٩٧١١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢٢٣٩٧١١٢٢٠٨٨٩
--رون مايپ١٣٩٧يمرهج يوسوم هناگي١ درخ داصتقا يشيامزآ١١٣١٠يتست١۴٠٢۴درخداصتقا٢٣٣٩٧١١٢٢١٠٨۶
--رون مايپ١٣٩٠يشاك دادادخ داھرف١ نالك داصتقا يشيامزآ۵١٢۵يتست١۴٠٢۴ نالكداصتقا٢۴٣٩٧١١٢٢١٠٨٧
--رون مايپ١٣٩٧يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقا يشيامزآ١١٣١١يتست٢۴٠٢۴درخداصتقا٢۵٣٩٧١١٢٢١٠٨٨
 ات )يجراخ لداعت و يلخاد لداعت( ١٩٩ هحفص زا ۶ لصف٢٠٣۵رون مايپ١٣٩١ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتست٢۴٠٢۴ نالكداصتقا٢۶٣٩٧١١٢٢١٠٨٩

٣١۴ هحفص زا ٨ لصف ،)لصف هصالخ رس( ٢٠٨ هحفص
هحفص ات )سپيليف ينحنم زا لک هضرع ينحنم جارختسا(

 داصتقا( ٣٣۴ هحفص رد ٣ دنب و )يراکيب عاونا رس( ٣٢٢
 ميامض و )لصف هصالخ رس( ٣٣۶ هحفص ات )هضرع شخب
.دوش فذح اھ لصف هيلک
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرت) يرظنداصتقا( يداصتقا مولع-١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠۶/٠۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
عبنم

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 هزئاف -شنم دحوم يلع قداصيضاير داصتقاباتك٩۴۶٨يتست٣٠٢۴يضايرداصتقا٢٧٣٩٧١١٢٢١٠٩٠

يحتف
--مولع هعسوت١٣٩٣

--لگنج١٣٩٢نايوژپ ديشمج)تلود ياھ هنيزھ( يمومع شخب داصتقاباتك۶٨٩٨يتست١٣٠١٨ يمومع شخبداصتقا٢٨٣٩٧١١٢٢١٠٩١
--رون مايپ١٣٩٢هناگي ساسح يحي٢ يرادباسح لوصايعطق۵۶۵٠يحيرشت٢٣٠١٨ يرادباسح لوصا٢٩٣٩٧١١٢٢١٠٩٢
 هحفص ات )اهکناب يمومع عمجم( ١٣١ هحفص زا ۵ لصف١٩۶٣رون مايپ١٣٩٣يركشل دمحميرادكناب و زرا و لوپ يشيامزآ٨٩٢٢يتست٣٠١٨يرادكنابو لوپ٣٠٣٩٧١١٢٢١٠٩٣

 و ١٠ ياھ لصف و )ابر نودب يکناب تايلمع رس ات( ١۴٠
.دوش فذح ١٢

--رون مايپ١٣٩٠يسنوي يلع - يرافغ يداھيمالسا داصتقا يهقف ينابم يشيامزآ۵۵٨٠يتست٣٠١٨مالساداصتقا يهقف ينابم٣١٣٩٧١١٢٢١٠٩۴
.دوش هعلاطم ١٣ و ١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠١٢لگنج١٣٩٧نايوژپ ديشمجاهتايلام يمومع شخب داصتقاباتك۶٨٩۶يتست٢٣٠١٨ يمومع شخبداصتقا٣٢٣٩٧١١٢٢١٠٩۵
 يگنچ يلع يرافغ يداھيداصتقا دياقع خيراتهوزج١٠١٣٧يتست٣٠١٨يداصتقادياقع خيرات٣٣٣٩٧١١٢٢١٠٩۶

ينايتشآ
--رون مايپ١٣٩۵

 و يتست۴٠٢۴يجنسداصتقا٣۴٣٩٧١١٢٢١٠٩٧
يحيرشت

 اب تالداعم  كت ، لوادلج: يجنسداصتقاباتك٧٢٩٧
)مود شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١ناشخرد دوعسم

 و يتستيجنسداصتقا٣٩٧١١٢٢١٠٩٧
يحيرشت

 اب تالداعم  كت،لوا دلج:يجنسداصتقاباتك٧٢٩٨
)لوا شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١ناشخرد دوعسم

 و يتست٣٠١٨للملا نيب هيلام٣۵٣٩٧١١٢٢١٠٩٨
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٢يوقت يدهمللملا نيب يلام روماهمانسرد۴٨۶٢

--رون مايپ١٣٩٣يمرهج يوسوم هناگييزير همانرب و يداصتقا هعسوت يشيامزآ۵۴٠٩يتست٣٠١٨هعسوتداصتقا٣۶٣٩٧١١٢٢١٠٩٩
 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٣٠١٨تيريدمداصتقا٣٧٣٩٧١١٢٢١١٠٠

ناهبزور
--نابات١٣٩٢

يمارهب ميھاربا -ينسحلاوبا رغصايداصتقا ياهحرط يبايزرا يشيامزآ٨٩٢٣يتست٣٠١٨يداصتقا ياهحرط يبايزرا٣٨٣٩٧١١٢٢١١٠١
اين

--رون مايپ١٣٩٣

--رون مايپ١٣٩١تسودنامياعبانم داصتقاهوزج٧٠٢۶يتست٣٠١٨عبانمداصتقا٣٩٣٩٧١١٢٢١١٠٢
--رون مايپ١٣٩٠يرافغ يداھمالسا ردص يداصتقا ماظنهمانسرد۵٢۴٩يتست٢٠١٢مالساردص يداصتقا ماظن۴٠٣٩٧١١٢٢١١٠٣
--رون مايپ١٣٩۴ينابايب ريگناهجناريا داصتقا يشيامزآ٨٩٢١يتست٣٠١٨نارياداصتقا۴١٣٩٧١١٢٢١١٠۴
 رد دربراك يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك۵٨٨۵يتست٣٠١٨قيقحت شور۴٢٣٩٧١١٢٢١١٠۵

قا لئاسم هنيمز
 زكرم١٣٩١يتزع يضترم

 ياهشھوژپ
 رون و داصتقا
ملع

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١

--تمس١٣٩٢يراشفا ارھزيداصتقا يزير همانربباتك٧٣٣۵يتست٣٠١٨يداصتقا يزير همانرب۴٣٣٩٧١١٢٢١١٠۶
--تمس١٣٩١فيرش يفطصم -يربکا هللا تمعنيزرواشک داصتقاباتك٨٩٢۴يتست٣٠١٨يزرواشكداصتقا۴۴٣٩٧١١٢٢١١٠٧
 تکرش١٣٩٢يزامن نيسحيداصتقا ياهماظنباتك٨١٧۵يتست٣٠١٨يداصتقا ياهماظن۴۵٣٩٧١١٢٢١١٠٨

 يماهس
راشتنا

--

 و يتست٣٠١٨يتايلمع شھوژپ۴۶٣٩٧١١٢٢١١٠٩
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٠يرديح هليقع١ يتايلمع شھوژپ يشيامزآ۵٢٧٨

 اب )دربراك و هيرظن( يتعنص داصتقاباتك٧٢٩٩يتست٣٠١٨يتعنصداصتقا۴٧٣٩٧١١٢٢١١١٠
تاحالصا

--تمس١٣٩١يشاك دادادخ

--تمس١٣٩١يناحبس نسحيناسنا يورين و راك داصتقاباتك٧٣٠٠يتست٣٠١٨يناسنا يورينوراكداصتقا۴٨٣٩٧١١٢٢١١١١
 سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٣٠١٨يسانش هعماج ينابم۴٩٣٩٧١١٢٢٢١٣٩

 - يلسوت
لضافاضر

--تمس١٣٩٣

--رون مايپ١٣٩٢يديعس تباث نالسرايناگرزاب قوقح يشيامزآ۵١٨٧يتست٣٠١٨تراجت قوقح۵٠٣٩٧١١٢٢٣١٧٢
 يساسا نوناقاب ييانشآ۵١٣٩٧١١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف۵٢٣٩٧١١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۵٣٣٩٧١١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

Page 2 of 3دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص٣ ( تاحفص هیلک

08/28/2018https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com

نيمسال اول 97-98



اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرت) يرظنداصتقا( يداصتقا مولع-١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠۶/٠۶ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
عبنم

 عون
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۵۴٣٩٧١١٢٣٣٠٣١

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۵۵٣٩٧١١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۵۶٣٩٧١١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۵٧٣٩٧١١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۵٨٣٩٧١١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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