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رون مايپ هاگشناد
١٣:٠۵ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :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
.دوش فذح ١٠ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩۶رون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يضاير١٣٩٧٢١١١١١١۵
--رون مايپ١٣٩٢يكھد داژ نا با ب د م حا١  ه يا پ  ك يز ي ف  ها گ ش يا مزآ را ك رو ت سديھاگشيامزآ نوتم۵١۶٢يتست٢١١۶٣٢يمومع كيزيف٢٣٩٧٢١١١٣١١١

 لئاسم نودب( ١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۶رون مايپ١٣٩١يوضر نايفجن دومحم ديس١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٠يتستيمومع كيزيف٣٩٧٢١١١٣١١١
.دوش هعلاطم )يکشزپ هنيمز رد هدش حرطم

.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢يياركشريم دمحا ديس١ يمومع يميشيعطق۵٠۶٣يتست٣٠٢۴يمومع يميش٣٣٩٧٢١١١۴٣١۵
--رون مايپ١٣٩٣اين  برقم نمهب -يزارهچ اباب يلعيرادرب  هشقنيعطق۵٠٨۴يحيرشت و يتست١١٨٣٢يرادرب هشقن و يحاسم۴٣٩٧٢١١١۶۴۴٠
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩۵ينوناک نويامھ -يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ١٠٣۴٠يتست٢١١۶٣٢تالامتحا و رامآ۵٣٩٧٢١١١٧١٩۶
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف۶٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٧٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يسيلگنا نابز٨٣٩٧٢١٢١٢٣٣۴
 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف٩٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩

.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ
 يدهم - ييادف تكوش نسحميزرواشك ياھدحاو يرادباسح ينابم يشيامزآ۵۵٣٨يتست٣٠١٨يرادباسح و تيريدم١٠٣٩٧٢١٢١۴١١۵

يفرش
--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١١٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١٢٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١۵٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٨٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١٩٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
نابعش يدهم -يدومحم لضفلاوبا)١(درخ داصتقا يشيامزآ١٠٣٣۶يتست٣٠١٨داصتقا لوصا٢٠٣٩٧٢١٢٢١١٩۵

هداز
--رون مايپ١٣٩۵

 يساسا نوناقاب ييانشآ٢١٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴
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 گنھرف٢٢٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٢رون مايپ١٣٩١روپ يوارو ميرميمومع يسانشكاخ يشيامزآ۵۵٢٩يتست٢١١۶٣٢يمومع يسانشكاخ٣٠٣٩٧٢١۴١۴٠٠٣
--رون مايپ١٣٩٢ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد۵٠۵٧يتست٣٠٢۴يمومع تعارز٣١٣٩٧٢١۴١۴٠٠۴

Page 1 of 3دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص٣ ( تاحفص هیلک

01/16/2019https://reg1.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 عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣٩٢١ : دورو مرتيزرواشك ياهنيشام_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٢١ : نوناق لامعا مرتيزرواشك نويسازيناكم-يزرواشك يسدنهم_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٩٢يناقھد ميرم -يلالجا ديرفيمومع يرايبآ يشيامزآ٧٠٠٠يتست٢١١۶٣٢يمومع يرايبآ٣٢٣٩٧٢١۴١۴٠٠۶
--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريلمع- ١ يسانشھايگهمانسرد۵١۵١يتست٢١١۶٣٢يزرواشك يسانش هايگ٣٣٣٩٧٢١۴١۵٠٠١

--رون مايپ١٣٩١يردان زيگنا حور يرظ ن-١  ي سا ن ش ها ي گهمانسرد۵١۵۵يتستيزرواشك يسانش هايگ٣٩٧٢١۴١۵٠٠١
--رون مايپ١٣٩٠ييدهم يردان ميرك - يدسا يلعرادياپ يزرواشك يشيامزآ۵۴٣٩يتست٢٠١۶رادياپ يزرواشك و يژولونكت٣۴٣٩٧٢١۴١۵٠٠٢
.دوش فذح ١۵ و ١۴ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۵١رون مايپ١٣٩٠رف يياضر - دازرفيقارتحا ياھروتوم و روتوم يزولونكتهوزج٧٠٧٢يتست٢١١۶٣٢روتوم يژولونكت٣۵٣٩٧٢١۴١۵٠٠٣
 هلاژ -ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا يشيامزآ۵۴٩۵يتست٣٠٢۴يزرواشك داصتقا٣۶٣٩٧٢١۴١۵٠٠۴

داژن يكروك
--رون مايپ١٣٩٠

 اضرمالغ،رال يزورهب روصنمروتكارت دربراك و تخانشباتك۶١٣١يتست٢١١۶٣٢روتكارت دربراك و تخانش٣٧٣٩٧٢١۴١۵٠٠۵
يناطلس

 جيورت و شزومآ١٣٩١
يزرواشک

.دوش فذح ١۵ و ١۴ ياھ لصف٩٧۵

 -يعلاط اضريلع -يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ۵٢٩۵يتست٢١١۶٣٢)١( يزرواشك ياھ شيامزآ حرط٣٨٣٩٧٢١۴١۵٠٠۶
يربكا يلعمالغ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢يزرواشك رد قرب٣٩٣٩٧٢١۴١۵٠٠٧
--رون مايپ١٣٩٠يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ۵٢٩٨يتست٢١١۶٣٢يمومع ينابغاب۴٠٣٩٧٢١۴١۵٠٠٨

--رون مايپ١٣٨٩يردان زيگنا حوريلمع -يمومع ينابغاب يشيامزآ۵٣۴۵يتستيمومع ينابغاب٣٩٧٢١۴١۵٠٠٨
 تالوصحم ياهيراميب و تافآ۴١٣٩٧٢١۴١۵٠٠٩

يزرواشك
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠نايلوسر اضرمالغيرظن - تافآ عفد و يسانش هرشحهمانسرد۵٠٧٨يتست٢١١۶٣٢

 تالوصحم ياهيراميب و تافآ٣٩٧٢١۴١۵٠٠٩
يزرواشك

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٨٢رون مايپ١٣٩١توخا دومحم ديسيرظن - يھايگ ياھ يراميب يشيامزآ۵۵۵۴يتست

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يزرواشك تيريدم۴٢٣٩٧٢١۴١۵٠١٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يباي رازاب۴٣٣٩٧٢١۴١۵٠١١
--رون مايپ١٣٩٠ناليسا تاداس لامكيزرواشك تايلمعهوزج٧١١۴يحيرشت٠٣٩۶يزرواشك تايلمع۴۴٣٩٧٢١۴١۵٠١٢
.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢رون مايپ١٣٩١يديص ليعامساتشاك و يزرو كاخ ينابم يشيامزآ۵۶١۴يتست٢١١۶٣٢يزرو كاخ ياھ نيشام۴۵٣٩٧٢١۴١۵٠١٣
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨يزرواشك رد ينميا۴۶٣٩٧٢١۴١۵٠١۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢تشاد و تشاك ياھ نيشام۴٧٣٩٧٢١۴١۵٠١۵
 تالوصحم تشادرب ياھ نيشام يشيامزآ۵٣١۴يتست٢١١۶٣٢تشادرب ياھ نيشام۴٨٣٩٧٢١۴١۵٠١۶

يزرواشك
 -يلبم نيسح -رال يزورهب روصنم
يرفعج يلع

--رون مايپ١٣٨٧

 مايپ هاگشناد١٣٩٣يديص ليعامسايعارز تباث تازيهجت و اھ نيشام يشيامزآ٩٣٩٣يتست٢١١۶٣٢يعارز تباث تازيهجت و اهنيشام۴٩٣٩٧٢١۴١۵٠١٧
رون

--

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠اين يلعل ربكا يلع - دنز مانهبتالغ تعارز يشيامزآ۵۵١١يتست٣٠٢۴يصوصخ تعارز۵٠٣٩٧٢١۴١۵٠١٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨يزرواشك نيناوق اب ييانشآ۵١٣٩٧٢١۴١۵٠١٩
 نويسازيناكمو اهنيشام تيريدم يشيامزآ۵٣۴٣يتست١٢١١۶٣٢ يزرواشك نويسازيناكم۵٢٣٩٧٢١۴١۵٠٢٠

يزرواشك
 - يلبم نيسح-رال يزورهب روصنم
يرفعج يلع

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٨۶

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠١١۶ يھاگراك تايلمع۵٣٣٩٧٢١۴١۵٠٢١
 رد يا هنايار ياھرازفا مرن دربراك۵۴٣٩٧٢١۴١۵٠٢٢

نويسازيناكم
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶٣٢

--رون مايپ١٣٩٢يدورف داھرفيرورپماد ثحابم -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۴يتست٢١١۶٣٢يمومع يرورپماد۵۵٣٩٧٢١۴١۵٠٢٣
--رون مايپ١٣٨٩يدورف داھرفيرورپماد تايلمع -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۵يتستيمومع يرورپماد٣٩٧٢١۴١۵٠٢٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٢٠١۶ يزرواشك نويسازيناكم۵۶٣٩٧٢١۴١۵٠٢۴
 يرادهگن ياھ شور و اھرابنا۵٧٣٩٧٢١۴١۵٠٢۵

يزرواشك تالوصحم
 تالوصحم يرادهگن و ليدبت ياهشور يشيامزآ١٠٩٧١يتست٣٠٢۴

يزرواشک
 هيمس -اهنت روميت -يحتف راتخم
رفهب

--رون مايپ١٣٩۶

 رد كيلورديھ ياھ متسيس۵٨٣٩٧٢١۴١۵٠٢۶
يزرواشك ياهنيشام

 ياهنيشام رد كيلورديھ ياهمتسيس يشيامزآ٩٧۶٣يتست٢١١۶٣٢
يزرواشك

--رون مايپ١٣٩۴يديص ليعامسا

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١١۶ يھاگراك تايلمع۵٩٣٩٧٢١۴١۵٠٢٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴يزرواشك رد يژرنا۶٠٣٩٧٢١۴١۵٠٢٨
 ياھ هژورپ يبايزرا و ليلحت۶١٣٩٧٢١۴١۵٠٢٩

نويسازيناكم
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

ياھ هاگريمعت و اھ هاگراك تيريدم۶٢٣٩٧٢١۴١۵٠٣٠
يزرواشك

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣٩٢١ : دورو مرتيزرواشك ياهنيشام_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٢١ : نوناق لامعا مرتيزرواشك نويسازيناكم-يزرواشك يسدنهم_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:٠۵ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :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
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨تافآ اب هزرابم يژولونكت۶٣٣٩٧٢١۴١۵٠٣١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزومآراك۶۴٣٩٧٢١۴١۵٠٣٢
 - روپرايدنفسا - رجاهم - يحلاصيليمكت كاخ و بآ تظافح يشيامزآ٩٠۵٢يتست٢١١۶٣٢كاخ و بآ تظافح يژولونكت۶۵٣٩٧٢١۴١۵٠٣٣

يرقاب
--رون مايپ١٣٩۴

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ژاپمپ ياهھاگتسيا واھ پمپ۶۶٣٩٧٢١۴١۵٠٣۴
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