
اھهرود يمامت : هروديسانشراك-۵: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيرامعم و رنھ_١٨ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورومرتتمرم_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعامرتيخيرات ياھانب تمرم_١٠ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/١٠/٢۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١۴:٣٧
٣زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپحرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رون مايپ١٣٩٠لصا يديحو مساق دمحم١ايفارغج رد لامتحاورامآيعطق۵١۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ و يضاير١٣٩٧٢١١١١٣٧۵

 يدلگ هنآ-روپدمحا ميھاربا١ يمومع يضايرهمانسرد٨١٨١يحيرشتو يتسترامآ و يضاير٣٩٧٢١١١١٣٧۵
ينايمهم

-۴ ،١-۴ ياھ شخب(۴ ،٣ ،٢ ،)رخآ ات٣-١ ياھشخب(١ ياھ لصف۶٨٢رون مايپ١٣٩٢
 ياھ شخب(٨ ،)٢-۶ ،١-۶ياھ شخب(۶ ،)١-۵ شخب(۵ ،)٣-۴ ،٢
١-٢١ياھ شخب(١٢ ،)٢-٩ ،١-٩ ياھ شخب(٩ ،)٣-٨ و٢-٨ ،١-٨
.دوش فذح اياضق مامت تابثا .دوش هعلاطم )۴-١٢ يلا

 هعلق ينيسح ربكا-صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢)يتيبرتثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٢٣٩٧٢١٢١١۴١٠
نيسح دمحا-يريبد دمحا-نمهب

روپكاپ يلع-يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 نسح-يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ۴٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

١ يبدا ياھ بتكمسرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلومهورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۵٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح٢ و

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٧٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٨٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٩٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم۴ و٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح- يدمحاربكايلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٠٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
داوج دمحم-يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١١٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

داهن( فراعم رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
مظعم ماقم يگدنيامن
)يربھر

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٣٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم-يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا١۴٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يمالسا يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢يمالسا يروهمج يساسا نوناقاب ييانشآ١۵٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

ناريا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح١٧۶ هحفص ات١٢۵هحفص زا۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف١۶٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم- يناحبسرفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا١٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم- يناحبسرفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا١٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا- يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ١٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع-يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم- يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 ماقم يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٢٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 رشن(يربھر مظعم
)فراعم

--

--رون مايپ١٣٩٣رهم نيشفا ديحوايارم و رظانم هسدنھ يشيامزآ٩٠٣۶يتست١١٨٣٢ايارم و رظانم هسدنھ٢۴٣٩٧٢١٨١۴٠٢٧
 ناهج رديح ،راک هرقن ديمحلادبعيرامعم ،تعيبط ،ناسنا يشيامزآ١٠٧٣٢يتست١١٨٣٢يرامعم ،تعيبط ،ناسنا٢۵٣٩٧٢١٨١۴٠٢٨

داژن هزمح يدهم و شخب
--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩٣يھوكتيل زاناسناهج يرامعم اب ييانشآ يشيامزآ٩٠٣٨يتست٢٠١۶ناهج يرامعم اب ييانشآ٢۶٣٩٧٢١٨١۴٠٣٢
 تاررقم١٩ثحبم:يژرنا فرصمرد ييوج هفرصباتك۵۶٩١يتست٢٠١۶يطيحم طيارش ميظنت٢٧٣٩٧٢١٨١۴٠۴۴

نامتخاس يلم
 جيورتو نيودت رتفد١٣٩٠يلم تاررقم جيورت و نيودت رتفد

يلم تاررقم
.دوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

--يياجر ديهش هاگشناد١٣٩٢ليياكم ط.ن ميحريطيحم طيارش ميظنتباتك۵٩٧٧يتستيطيحم طيارش ميظنت٣٩٧٢١٨١۴٠۴۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶ينف ميسرت٢٨٣٩٧٢١٨١۵٠٠١
 ناهج رديح و قيدصيضترميرامعم نايبباتك٩٠٣۵يتست١١٨٣٢يرامعم نايب٢٩٣٩٧٢١٨١۵٠٠٢

شخب
--يرسک هدکباتک١٣٩٢

دلج( يسانشناتساب رب يدمآرد : زاغآرسباتك٧۴۵۵يتست٢٠١۶يسانش ناتساب اب ييانشآ٣٠٣٩٧٢١٨١۵٠٠٣
)اهشور،ينابم،لوصا()لوا

 يلعمالغناگافنايارب
ولماش

.دوشهعلاطم١٠ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٣تمس١٣٩١

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٣٨٩۶ يرامعم حرط تامدقم٣١٣٩٧٢١٨١۵٠٠۴
--رون مايپ١٣٩٣اين برقم نمهب-يزارهچ اباب يلعيرادرب هشقنيعطق۵٠٨۴يحيرشت و يتست١١٨٣٢يرادرب هشقن٣٢٣٩٧٢١٨١۵٠٠۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢يرامعم رد رتويپماك دربراك٣٣٣٩٧٢١٨١۵٠٠۶
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يلمعيروئتعت
 هتشر نايوجشناد يارب يدربراک کيتاتساباتك۶۴٢٢يتست١٢٠١۶ يياتسيا٣۴٣٩٧٢١٨١۵٠٠٧

نارمعيسدنهم و يرامعم ياھ
 مامضنا نينچمھ و باتك ناياپ ات١۴ و١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھلصف١٠١۵نارهت هاگشناد١٣٩٠يچبالگدومحم

.دوش فذح ،ناهج يرامعمهتسجرب راثآ يفرعم
.دوش هعلاطم٩ و٨ ،۴،٧ ،٣ ،١ ياھ لصف٩٣٠نارهت هاگشناد١٣٩٢يچبالگدومحمروم رلوفاھهزاس راتفر كردباتك۶۴۶٨يتست١ يياتسيا٣٩٧٢١٨١۵٠٠٧

-يراهبون هناسفا-نايشناددوادينامتخاس حلاصم يشيامزآ٩۵١۴يتست٢٠١۶حلاصم و داوم تخانش٣۵٣٩٧٢١٨١۵٠٠٨
يناخدارم اسهم

--رون مايپ١٣٩٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢يساكع٣۶٣٩٧٢١٨١۵٠٠٩
.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٣نارهت هاگشناد١٣٩٢يچبالگ دومحميروداولاسويراميرامعم رد هزاسباتك۶۴٩٠يتست٢٢٠١۶ يياتسيا٣٧٣٩٧٢١٨١۵٠١٠

نايوجشناد يارب يدربراك حلاصم تمواقمباتك۶۵۴٩يتست٢ يياتسيا٣٩٧٢١٨١۵٠١٠
نارمعيسدنهم و يرامعم

راثآ يفرعم مامضنانينچمھ و باتك ناياپ ات١۴ و١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف١١٨٧نارهتهاگشناد١٣٩١يچبالگ دومحم
.دوش فذح ،ناهج يرامعم هتسجرب

تظافح رد يھاگشيامزآ ياھشھوژپ يربراكباتك۶۵١۵يحيرشت٠٢۶۴حلاصم و داوم هاگشيامزآ٣٨٣٩٧٢١٨١۵٠١١
)حلاصم و داوم(يخيرات ياھانب تّمرم و

--نارهت هاگشناد١٣٨٨يدركھدنايداھهژينم

 نيرفآ رهم ،رهمنيشفا ديحو١ نامتخاس يشيامزآ٩٢٢٩يتست٢٠١۶نامتخاس تايئزج و رصانع٣٩٣٩٧٢١٨١۵٠١٢
يدنرز يودن برع دمحم ،يدسا

--رون مايپ١٣٩٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يتنس حلاصم و داوم هاگراك۴٠٣٩٧٢١٨١۵٠١٣
--رون مايپ١٣٩١شورس يزردوگ ليلخيخيرات ياھانب تايئزج و رصانعهوزج٧١١۵يتست٢٠١۶يخيرات ياھانب تايئزج و رصانع۴١٣٩٧٢١٨١۵٠١۴
--رون مايپ١٣٩۶نايچخرچ ميرمتمرم يرظن ينابم و خيرات يشيامزآ١٠٧٣٣يتست٢٠١۶تمرم يرظن ينابم و خيرات۴٢٣٩٧٢١٨١۵٠١۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٨۶۴يخيرات ياھانب زا تشادرب۴٣٣٩٧٢١٨١۵٠١۶
--اياپ شورس١٣٩٢يدادادخ اتيھانآ-يرهمگرزبهرھزيناريا ياھدومآباتك٩۵١٢يتست٢٠١۶يرامعم هب هتسباو تانيئزت اب ييانشآ۴۴٣٩٧٢١٨١۵٠١٧
 نامرهق يعرازميھاربادمحمناهجيرامعم ابييانشآباتك۶١۵۶يتست٢١١۶٣٢مالسازا شيپ ناريا يخيرات ياھانب تخانش۴۵٣٩٧٢١٨١۵٠١٨

يريش
.دوش هعلاطم۴ لصف۶۵١ناروآنف رشن١٣٩١

 :نيودتاينريپميركدمحميناريايرامعميسانشكبسباتك٧٧۴۶يتستمالسازا شيپ ناريا يخيرات ياھانب تخانش٣٩٧٢١٨١۵٠١٨
 نيسحمالغ
نايرامعم

.دوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ شخب۴٨٢شناد شورس١٣٩٢

لوادج.دوش هعلاطم يمالسا يرامعم رد اھدبنگ شخبناياپ ات ّلوا زا١۴۶تمس١٣٩١ينايك فسويدمحم)يمالسا هرود( ناريا يرامعمباتك٧۵١٧يتست١١٨٣٢ناريا يرامعم رد سوق و قات۴۶٣٩٧٢١٨١۵٠١٩
.دشابيمفذح راثآ يفرعم هب طوبرم

--نارهتهاگشناد١٣٩٠يچانح زوريپوتليكوب اكوي- ندليف .درانربيناهج ثاريم ياھ هطوحم رد تيريدمباتك۶۵۴١يتست٢٠١۶تمرم تاليكشت و نيناوق۴٧٣٩٧٢١٨١۵٠٢٠
.دوشهعلاطم۴ لصف۶۵١نارهت هاگشناد١٣٩١يدوصقم- يبيبحيرهش تمرمباتك۶۵۴٧يتستتمرم تاليكشت و نيناوق٣٩٧٢١٨١۵٠٢٠

.دوش هعلاطم باتك رخآات٣۵١ هحفص زا٢٩١رون مايپ١٣٩٠راكهرقن ديمحلادبعيرامعم يرظن ينابم يشيامزآ۵٣٨٣يتست٣١٢۴٣٢يمالسانارود ناريا يخيرات ياھانب تخانش۴٨٣٩٧٢١٨١۵٠٢١
 :نيودتاينريپميركدمحميناريايرامعميسانشكبسباتك٧٧۴۶يتستيمالسانارود ناريا يخيرات ياھانب تخانش٣٩٧٢١٨١۵٠٢١

 نيسحمالغ
نايرامعم

.دوشهعلاطم باتک رخآ ات۴ شخب زا١۵٨شناد شورس١٣٩٢

 ياهشھوژپ رتفد١٣٩٢هدازناطلس نيسحناريا يخيرات ياهتفاب رد يرهش ياھاضفباتك۵۶٨٨يتست٢٠١۶يخيرات ياھ تفاب اب ييانشآ۴٩٣٩٧٢١٨١۵٠٢٢
يگنھرف

--

.دوشهعلاطم٣ لصف۶٣٨نارهت هاگشناد١٣٩١يدوصقم- يبيبحيرهش تمرمباتك۶۵۴٧يتستيخيرات ياھ تفاب اب ييانشآ٣٩٧٢١٨١۵٠٢٢
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨٣٢يرتمارگوتف۵٠٣٩٧٢١٨١۵٠٢٣
--رون مايپ١٣٩۴شورس يزردوگ ليلخيدنبراك و يزاس هرگ يشيامزآ٩٧٧٢يتست١١٨٣٢يدنبراك و يزاس هرگ۵١٣٩٧٢١٨١۵٠٢۴
--تعنص و ملع هاگشناد١٣٨٨يقياقح ...ارصن)لوا دلج( ءاهب زيلانآ و دروآرب ،هرتمباتك٨٢٧٨يتست١١٨٣٢دروآرب و هرتم۵٢٣٩٧٢١٨١۵٠٢۵
 ايض ديس- يچبالگ دومحمهژورپ تيريدم ينابمباتك۶۵٣٠يتست٢٠١۶يھاگراك تاليكشت و تيريدم۵٣٣٩٧٢١٨١۵٠٢۶

ينيسح
.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٢۴۵٣نارهت هاگشناد١٣٩٠

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٣٨٩۶ يرامعم حرط۵۴٣٩٧٢١٨١۵٠٢٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶اھ تفاب و اھانب زا دازآ تسد يحارط۵۵٣٩٧٢١٨١۵٠٢٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴١٢٨يخيرات ياھانب تمرم يزومآراك۵۶٣٩٧٢١٨١۵٠٢٩
--رون مايپ١٣٩١شورس يزردوگ ليلخيتنس ياھ هزاس تخانشهوزج٧١٠۴يتست٢٠١۶يتنس ياھ هزاس تخانش۵٧٣٩٧٢١٨١۵٠٣٠
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٣٨٩۶ يخيرات ياھانب تمرم حرط۵٨٣٩٧٢١٨١۵٠٣١
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٣٨٩۶ يخيرات ياھانب تمرم حرط۵٩٣٩٧٢١٨١۵٠٣٢
ياھانب يسانش بيسآ و يسانش نف۶٠٣٩٧٢١٨١۵٠٣٣

يخيرات
 ياھانب يسانش بيسآ و يسانش نف يشيامزآ١٠٧٣۴يتست٣٠٢۴

يخيرات
هيضرم و شورس يزردوگ ليلخ
رف نويامھ

--رون مايپ١٣٩۶

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٨۶۴يخيرات ياھانب تمرم هاگراك۶١٣٩٧٢١٨١۵٠٣۴
هبهتسباو تانييزت تمرم و تظافح هاگراك۶٢٣٩٧٢١٨١۵٠٣۵

يرامعم
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٨۶۴

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

01/15/2019https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*Pnueb*com 

نيمسال دوم 9۸-97 



اھهرود يمامت : هروديسانشراك-۵: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيرامعم و رنھ_١٨ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورومرتتمرم_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعامرتيخيرات ياھانب تمرم_١٠ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/١٠/٢۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١۴:٣٧
٣زا٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپحرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--تمس١٣٩٢يلكوت هناورپ ،يداھرف نيسحيرامعم هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣٢۴يتست٢٠١۶يصصخت نابز۶٣٣٩٧٢١٨١۵٠٣۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴يياهن هژورپ۶۴٣٩٧٢١٨١۵٠٣٧
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٢٨۶۴ يرامعم حرط تامدقم۶۵٣٩٧٢١٨١۵٠٣٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٢٨۶۴ يرامعم حرط۶۶٣٩٧٢١٨١۵٠٣٩
--رون مايپ١٣٩٢متاح يلعمالغ١يمالسا ندمت و رنھ يشيامزآ۵٠٩٠يتست٢٠١۶يمالسا ندمت و رنھ۶٧٣٩٧٢١٨١۵٠۴٠
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