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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
تيريدمردرتويپماك تامدقمدربراك239711115010

يشزومآ
 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريشربكارتويپماك دربراكهمانسرد5116يتست١١832

يرذآ
رون مايپ13922013

مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ5586يتست٢٠16يتيبرت مولعرد يرامآ ياهشور339711211012
يتيبرت

.دوشفذح8 لصفرون مايپ13922013روپ نيما نسح

رون مايپ13902011نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ5220يتست٣٠18سيردت نونفواهشور439711211014
رون مايپ13952016دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم لوصا يشيامزآ8263يتست٣٠18يشزومآ تيريدم لوصا539711211024
يناسنا عبانم موادم شزومآ ياھدربھار يشيامزآ5349يتست٢٠16نالاسگرزب شزومآ ينابم639711211488

 زاشزومآ ويشزومآ هاگراك رب ديكأت اب-
رود هار

 تاداسلا هميهف-يدنز نمهب
يقيقح

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ياھ لصفرون مايپ13872008

 ميلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياهشورباتك6477يتستنالاسگرزب شزومآ ينابم39711211488
)نتشونو ندناوخ ياهتراهم

. دوش هعلاطم5 و4 ،2 ياھ تمسقيھاگشنادرشن13902011نايغابص ارھز

-نايياسراپيلعرلسد يرگيناسنا عبانم تيريدم ينابمباتك7783يتست٢٠16يناسنا عبانم تيريدم739711211489
يبارعا دمحم

 رتفد13922013
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف

 نمض شزومآ ياھ همانرب يحارط839711211490
تمدخ

تمس13912012هاگ هراجا و يحتف شوروكنانكراك تمدخ نمض شزومآ يزير همانربباتك9136يتست٢٠16

 شزومآرد سيردت ياھ شور939711211491
يناسناعبانم يزاسهبو

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ5561يتست٢٠16
يكينورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمهب
فيرش

.دوش فذح3 شخبرون مايپ13922013

 شزومآرد سيردت ياھ شور39711211491
يناسناعبانم يزاسهبو

 مايپ هاگشناد13932014عراز نيسح ،ديعس ميسنهتفرشيپ سيردت شور يشيامزآ9291يتست
رون

.دوش فذح8 و6 ،4 ياھلصف

 هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك9219يتست٢٠16يصصخت نابز1039711211492
تيريدم

.دوشفذح6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13912012يقفشم داھرف

 رظن ديدجت (هتفرشيپ يطابنتسا رامآباتك10844يحيرشتو يتست٢٠16هتفرشيپ يطابنتسا رامآ1139711211493
2تساريو)هدش

-فيص نسح دمحم-عراز نيسح
يبلاط ديعس

رون مايپ13962017

 ودربراک ،اھ يژتارتسا( لوحت تيريدمباتك9652يتست٢٠16)od( ينامزاس يزاسهب1239711211494
)نيون ياھوگلا

 نامزاس13902011نايدرمز رغصا
 تيريدم
يتعنص

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك6811يتست٢٠16ينامزاسراتفر1339711211495
نايئاسراپ

 رتفد13962015
 ياهشھوژپ
يگنھرف

و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك7291يتست٢٠16يشزومآ ياھ هرود يبايشزرا1439711211496
)يتايلمع دنيارف

.دوش فذح5 و3 ،2 ياھ لصفتمس13952015ناگزراب سابع

 عبانم يزاسهب و شزومآ تيريدم1539711211497
يناسنا

نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ5353يتست٢٠16
فيص

رون مايپ13902011

 يناسنا عبانم يزاسهب و شزومآ1639711211498
هتفرشيپياھروشك رد

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

 رد نآ دربراك و رود هار زا شزومآ1739711211499
يناسنا عبانم يزاسهبو شزومآ

 مايپ هاگشناد13882009فيرش يشابھد ،يهللا جرفناهج و ناريا رد رود هار زا شزومآ دشر يشيامزآ9295يتست٢٠16
رون

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32يزاسهب و شزومآ رد يزروراك1839711211500
- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ5092يتست٢٠16هتفرشيپ قيقحت ياھ شور1939711211501

تيات مكلم
-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرساضردمحم

.دوش هعلاطم8 و7 ،2،4 ياھ لصفرون مايپ13912012

ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك6734يتستهتفرشيپ قيقحت ياھ شور39711211501
يزاجح

.دوش هعلاطم6 و4 ياھ لصفهاگآ13912012

شزومآ ماظن رد يقيبطت هعلاطم2039711211502
)روحمشزومآ( يلاع

 ناگژم- يهللا جرف-يدمرسرود زا شزومآ ياھ ماظن يقيبطت هعلاطم يشيامزآ8868يتست٢٠16
يرديح

.دوش فذح6 و3 ياھ لصفرون مايپ13912012

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2139711211503
دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2239711220658

Page 1 of 1دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص١ ( تاحفص هیلک

09/02/2018https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com

ل اول 97-98
نيمسا




