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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٨٢ريهظ روپ يقت يلعشرورپ و شزومآ ينابم و لوصا يشيامزآ۵٠۶۴يتست٢٠١٢تيبرت و ميلعت لوصا و ينابم٢٣٩٧٢١٢١١۶٠۶
--ناور١٣٩۴دنب هقالع يلعشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك۶١۴٢يتست٢٠١٢شرورپ و شزومآ يسانش هعماج٣٣٩٧٢١٢١١۶٠٧
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٢٠١٢يمومع يسانش ناور۴٣٩٧٢١٢١١۶٠٨
 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩رون مايپ١٣٩١دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم تامدقميعطق۶٩٧٣يتست٢٠١٢يمومع تيريدم۵٣٩٧٢١٢١١۶٠٩

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
 يزير همانرب لوصا و ينابم۶٣٩٧٢١٢١١۶١٠

يشزومآ
--شياريو١٣٩۶تاضويف ييحييشزومآ يزير همانرب ينابمباتك١٠٣٣۴يتست٢٠١٢

.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ياھ لصف٢۵٩١رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٢٠١٢يتيبرت يسانش ناور٧٣٩٧٢١٢١١۶١١
.دوش فذح ١۵ و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۵رون مايپ١٣٩١يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست٢٠١٢دشر يسانش ناور٨٣٩٧٢١٢١١۶١٢
 ناريا رد تيبرت و ميلعت لوحت ريس٩٣٩٧٢١٢١١۶١٣

مالسا زا دعب و لبق
--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمناريا و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيراتهمانسرد۵٠٣۶يتست٢٠١٢

٢يمالسا تيبرت و ميلعت رب يدمآ ردباتك٧۴١٣يتست٢٠١٢يمالسا تيبرت و ميلعت١٠٣٩٧٢١٢١١۶١۴
)مالسا هاگديد زا تيبرت فادھا(

--تمس١٣٨۵هاگشناد و هزوح هدكشھوژپ

 -نايمولظم ديعس -يبلاط ديعسيسرد يزير همانرب لوصا يشيامزآ۵۴٩۴يتست٢٠١٢يسرد يزير همانرب لوصا و ينابم١١٣٩٧٢١٢١١۶١۵
فيص نسح دمحم

--رون مايپ١٣٩١

--رون مايپ١٣٩١يدابآ يلع هجيدخيشزومآ يژولونكت تامدقم يشيامزآ۵۶١٩يتست٢٠١٢يشزومآ يژولونكت١٢٣٩٧٢١٢١١۶١۶
--رون مايپ١٣٩۵دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم لوصا يشيامزآ٨٢۶٣يتست٢٠١٢يشزومآ تيريدم لوصا و ينابم١٣٣٩٧٢١٢١١۶١٧
 نسوس،عراز نيسحتارگوم و درولآيفنم يرکف ياهتداع اب ناناوجون هزرابمباتك١١٠٣۴يتست٢٠١٢ناناوجون و ناكدوك هب ركفت شزومآ١۴٣٩٧٢١٢١١۶١٨

درف هدازيلع
--دنمجرا١٣٩٧

.دوش فذح١۴ و ١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف٢٢٠۴رون مايپ١٣٩٢يميرك فسوييعامتجا يسانشناور يشيامزآ۵١۶٨يتست٢٠١٢يعامتجا يسانش ناور١۵٣٩٧٢١٢١١۶١٩
.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصف٢۵٩٠رون مايپ١٣٩٢يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٢٠١٢ تيصخش يسانش ناور١۶٣٩٧٢١٢١١۶٢٠
 يناتسبد شيپ شرورپ و شزومآ١٧٣٩٧٢١٢١١۶٢١

ناريا رد هطسوتم و ناتسبد
 و يناتسبد شيپ شرورپ و شزومآ يشيامزآ۴٨٢۵يتست٢٠١٢

يناتسبد
--رون مايپ١٣٩١يديفم هدنخرف

 هسسوم١٣٩٢يراسناوخ دمحميروص قطنم رصتخم هرودباتك٩٠٢٣يتست٢٠١٢قطنم١٨٣٩٧٢١٢١١۶٢٢
 و تاراشتنا
 هاگشناد پاچ
نارهت

--

 اب ناكدوك شزومآ و يسانشناور١٩٣٩٧٢١٢١١۶٢٣
هژيو ياھزاين

--رون مايپ١٣٩٢يرابيوجوكاك رغصا يلعصاخ ياھ هورگ يشخب ناوت يشيامزآ٨٨٧۴يتست٢٠١٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٢مالسا رد هداوناخ٢٠٣٩٧٢١٢١١۶٢۴
 مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠١۶يفيصوت رامآ٢١٣٩٧٢١٢١١۶٢۵

يتيبرت
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢روپ نيما نسح

 يمك قيقحت ياھ شور تامدقم٢٢٣٩٧٢١٢١١۶٢۶
يفيك و

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست١٢۶٣٢
يتيبرت مولع

.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

--رون مايپ١٣٩٧ناراكمھ و عراز نيسحيريگ هزادنا و شجنس يشيامزآ١١٣۴۶يتست٢٠١٢ يريگ هزادنا و شجنس٢٣٣٩٧٢١٢١١۶٢٧
--رون مايپ١٣٩٢رادتشپ دمحم يلعقالخ شيامن و ييوگ هصق يشيامزآ۵٣٠۶يتست٢٠١٢قالخ شيامن و ييوگ هصق٢۴٣٩٧٢١٢١١۶٢٨
 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴رون مايپ١٣٩١عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتست٢٠١٢ يريگداي يسانش ناور٢۵٣٩٧٢١٢١١۶٢٩

.دوش
--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٢١١٢١۶سيردت ياھ شور و اھوگلا٢۶٣٩٧٢١٢١١۶٣٠
 مركا - هداز يقت ناسحا دمحميمالسا قالخا يشيامزآ۵٢۵۴يتست٢٠١٢يقالخا تيبرت٢٧٣٩٧٢١٢١١۶٣١

هداز نيسح
--رون مايپ١٣٩٣

 يسانشناور رد يطابنتسا رامآ ياهشور يشيامزآ٨٢٨١يتست٢٠١۶يطابنتسا رامآ٢٨٣٩٧٢١٢١١۶٣٢
يتيبرت مولع و

 - يدركھد يربكا يلع زانهم
يقاقش داھرف

--رون مايپ١٣٩١

 ،کالوپ نيلوج نيشل.يب ايتنيسيشزومآ يحارط نونف و اھدربھارباتك٧۴٢٩يتست٢٠١٢يشزومآ يحارط٢٩٣٩٧٢١٢١١۶٣٣
ثولگيار .ما زلراچ

دوش هعلاطم١٧۶ هحفص ناياپ ات باتک يادتبا زا٢٩١٣تمس١٣٩٢شنادرف مشاھ

--رون مايپ١٣٨٢يجنگ هزمحناکدوک يدرف ياھ توافت يشيامزآ١٠۴۵۶يتست٢٠١٢يدرف ياھ توافت يسانش ناور٣٠٣٩٧٢١٢١١۶٣۴
--تمس١٣٩٢هدازاقآ دمحاناريا شرورپ و شزومآ لئاسمباتك٧۵١٢يتست٢٠١٢ شرورپ و شزومآ لئاسم٣١٣٩٧٢١٢١١۶٣۵
١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٧رون مايپ١٣٩٢نايليكو رهچونم - يسابرك هژينمهرواشم و ييامنھار تامدقم يشيامزآ۵٣٠٠يتست٢٠١٢ هرواشم و ييامنھار ينابم٣٢٣٩٧٢١٢١١۶٣۶

.دوش هعلاطم
 هزومآ و ميھافم ( نآرق رد يسانشناورباتك٨٩٩٨يتست٢٠١٢نآرق تايآ يتيبرت ياھ هزومآ٣٣٣٩٧٢١٢١١۶٣٧

)اھ
 هاگشھوژپ١٣٩٣ينايواك دمحم

 و هزوح
هاگشناد

.دوش فذح ٧ و ۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف٢۵٨٣
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فيدر
 مرت
يليصحت
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش فذح ٨ و ٧ ،۵ ياھ لصف١١٣٢رون مايپ١٣٩١شنمايك اضر يلعيشزومآ يبايشزرا ياهشور يشيامزآ۵٣٠۵يتست٢٠١٢يشزومآ يبايشزرا٣۴٣٩٧٢١٢١١۶٣٨
.دوش هعلاطم ١٠و۶ ،۵ ،١ ياھ تينوي٢۶٠٢رون مايپ١٣٩١يدمحميلع دومحميشزومآ تيريدم رد يسيلگنا نابز نوتم يشيامزآ۴٩٣٨يتست٢٠١٢ يصصخت نوتم٣۵٣٩٧٢١٢١١۶٣٩

.دوش هعلاطم ١۴و١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٢۵٧٩رون مايپ١٣٨٩يناتسدرك دواد - عراز نيسحهجراخ نابز هب ١ يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۴٩٣يتست يصصخت نوتم٣٩٧٢١٢١١۶٣٩
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ شخب۴٨٢نونجم رشن١٣٩٧يكلمارق زرمارف دحايا هفرح قالخاباتك١١٣۵٢يتست٢٠١٢تيبرت و ميلعت رد يا هفرح قالخا٣۶٣٩٧٢١٢١١۶۴٠
.دوش هعلاطم موس شخب۴٧٣يروهط١٣٩۵هداز بيقن نيسحلادبعريمهفسلف هب يدمآردباتك١١٠٢۵يتست٢٠١٢ هفسلف تايلك٣٧٣٩٧٢١٢١١۶۴١
--رون مايپ١٣٩۵نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ناكدوك تايبدا يشيامزآ۵۶۴٨يتست٢٠١٢ناكدوك تايبدا٣٨٣٩٧٢١٢١١۶۴٢
--رون مايپ١٣٨۶هشيپ لد ليعامساسرادم تشادهب يشيامزآ۵٠٨٨يتست٢٠١٢سرادم ينميا و تشادهب٣٩٣٩٧٢١٢١١۶۴٣
--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونميتاميلعت ييامنھار و تراظن يشيامزآ۵٠١٨يتست٢٠١٢يشزومآ ييامنھار و تراظن۴٠٣٩٧٢١٢١١۶۴۴
ياھ هيرظن و يفسلف ياھ بتكم۴١٣٩٧٢١٢١١۶۴۵

يتيبرت
.دوش فذح ٢ لصف٢۴۴٨رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩۴روپ نيما نسح- ييافطصم يلعناكدوك راتفر رييغت و حالصا ياهشور يشيامزآ٩٧۶۶يتست٢٠١٢راتفر حالصا ياھ شور۴٢٣٩٧٢١٢١١۶۴۶
 ناور ياھ نومزآ اب ييانشآ۴٣٣٩٧٢١٢١١۶۴٧

يتخانش
.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶رون مايپ١٣٩۴عراز نيسح -روپ نيما نسحيناور ياهنومزآ دربراك يشيامزآ٨٩٠٠يتست٢٠١٢

 هجدوب ميظنت و يلام روما ينابم۴۴٣٩٧٢١٢١١۶۴٨
 شرورپ و شزومآ رد

 هعلاطم ) موس و مود و لوا شخب( ۴و٣، ٢، ١ ياھ لصف٢۵٧۴رون مايپ١٣٩۴يربط يولع نيسح ديسيتلود هجدوب لوصا يشيامزآ۵۴٩٩يتست٢٠١٢
.دوش

 يرظن ينابم( تيبرت و ميلعت و هنايارباتك١١٣۵٣يتست٢٠١٢تيبرت و ميلعت رد هنايار دربراك۴۵٣٩٧٢١٢١١۶۴٩
)تيبرت و ميلعت رد هنايار دربراك

--ملق بارحم١٣٩۵ناراطع دمحم

 و شزومآ نيناوق و اھ نامزاس۴۶٣٩٧٢١٢١١۶۵٠
شرورپ

 و ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٨تمس١٣٩٢يفاص دمحاناريا شرورپ و شزومآ نيناوق و نامزاسباتك٧۴۵٣يتست٢٠١٢
.دوش هعلاطم ١۴

 شرازگ و نوتم شراگن و نيودت۴٧٣٩٧٢١٢١١۶۵١
يملع ياھ

 داهج١٣٩۶قدصم همطاف-يلدع ابيرفيتيبرت مولع رد يملع شراگن يامنھارباتك١١٣۵۴يتست٢٠١٢
يھاگشناد

--

 يم فذح)ناتسلگنا رد شرورپ و شزومآ( مود شخب٢۵٧٠رون مايپ١٣٨٩هدازاقآ دمحايقيبطت شرورپ و شزومآ يشيامزآ۵٣٠۴يتست٢٠١٢يقيبطت شرورپ و شزومآ۴٨٣٩٧٢١٢١١۶۵٢
.دشاب

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٢ ،١ راتفگ١٢٣٨رون مايپ١٣٩٠يدابآ عيفش هلادبعيلغش و يليصحت ييامنھار يشيامزآ۴٨١۶يتست٢٠١٢يلغش و يليصحت هرواشم۴٩٣٩٧٢١٢١١۶۵٣
.دوش هعلاطم ١٢٠ هحفص ات ١ هحفص زا٢١٨رون مايپ١٣٩٠يراوسهشروپ همطافيليصحت و يلغش ييامنھار يشيامزآ٨٢٨۴يتستيلغش و يليصحت هرواشم٣٩٧٢١٢١١۶۵٣

 نادنمشناد هاگديد زا سفنا ملعيعطق۵٢٣٢يتست٢٠١٢ناملسم نادنمشيدنا يتيبرت يارآ۵٠٣٩٧٢١٢١١۶۵۴
يمالسا

.دوش فذح ١٠ و ٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف٢۵٨٧رون مايپ١٣٩٢نايمشاھ دمحا ديس

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٢يكينورتكلا ياوتحم ديلوت۵١٣٩٧٢١٢١١۶۵۵
--رون مايپ١٣٩٠روپ يلع دمحاتمالس يسانشناور يشيامزآ٨٢٨٠يتست٢٠١٢ تمالس يسانشناور۵٢٣٩٧٢١٢١١۶۵۶
 ياھ تراهم و هناخباتك اب ييانشآ۵٣٣٩٧٢١٢١١۶۵٧

يتاعالطا داوس
 حيحص هويش - هناخباتك اب ييانشآ يشيامزآ۵٣۶٧يتست٢٠١٢

يكينورتكلا و يپاچ عبانم زا هدافتسا
 كين هحيلم - مدقم فيرش يداھ
راك

--رون مايپ١٣٩٠

نيرز رمك ديمح-يربكا يلع زانهمكدوك يضرم يسانشناور يشيامزآ٨٩٩٢يتست٢٠١٢يناجيھ و يراتفر ياھ لالتخا۵۴٣٩٧٢١٢١١۶۵٨
يياباب هيسنا -يكروا دمحم -

.دوش فذح ١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ياھ لصف١٨٣۵رون مايپ١٣٩٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶هژورپ۵۵٣٩٧٢١٢١١۶۵٩
 هناسر داوس يريگداي يا هناسر شزومآباتك١١٠٣٢يتست٢٠١٢ يا هناسر تيبرت۵۶٣٩٧٢١٢١١۶۶٠

رصاعم گنھرفو يا
 ماما هاگشناد١٣٨٩زارفرس نيسحماهگنيکاب ديويد

قداص
دوش هعلاطم ١١ و ٩، ٧، ۵، ٣، ١ ياھ لصف٣٢۴٧

 اضر دمحم -يمتاح اضرديمحيشزومآ ياهنامزاس رد يناسنا طباور يشيامزآ۵۴۶٩يتست٢٠١٢يناسنا طابترا۵٧٣٩٧٢١٢١١۶۶١
يدمرس

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رون مايپ١٣٩٠

.دوش فذح ١۶ و ١٣ ،١١ ياھ لصف٢٣٢١رون مايپ١٣٩١يدمرس اضر دمحميمالسا تيريدميعطق۵٠۴٠يتست٢٠١٢يمالسا تيريدم ينابم۵٨٣٩٧٢١٢١١۶۶٢
رد يناسنا طباور و ينامزاس راتفر۵٩٣٩٧٢١٢١١۶۶٣

يشزومآ ياھ نامزاس
 اضر دمحم -يمتاح اضرديمحيشزومآ ياهنامزاس رد يناسنا طباور يشيامزآ۵۴۶٩يتست٢٠١٢

يدمرس
.دوش هعلاطم ١٠ لصف رخآ ات ۵ لصف زا٣۶٧رون مايپ١٣٩٠

يليصحت هرود يسرد يزير همانرب۶٠٣٩٧٢١٢١١۶۶۴
هطسوتم

 شزومآ يسرد يزير همانرب ينابمباتك١١٣۴٧يتست٢٠١٢
هطسوتم

--تمس١٣٩۵يكلم نسح

.دوش هعلاطم ٨ و٧ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ تينوي٢۶٠٣رون مايپ١٣٩١يدمحميلع دومحميشزومآ تيريدم رد يسيلگنا نابز نوتم يشيامزآ۴٩٣٨يتست٢٠١٢يتيبرت مولع يصصخت نوتم۶١٣٩٧٢١٢١١۶۶۵
 يزير همانرب رد يسيلگنا نابز نوتمهمانسرد۴٩٣٩يتستيتيبرت مولع يصصخت نوتم٣٩٧٢١٢١١۶۶۵

يسرد يشزومآ
.دوش هعلاطم ٩ و ۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٣۴رون مايپ١٣٩١يياينيس هرين

 و ينابم،لوصا يشزومآ ينيرفآراكباتك١١٣۵۵يتست٢٠١٢يشزومآ ينيرفآ راك۶٢٣٩٧٢١٢١١۶۶۶
قيداصم

--ناداتسا ملع١٣٩۶يمالعا شونرف-يياضر يضترم

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١٢اھ نامزاس رد شزومآ۶٣٣٩٧٢١٢١١۶۶٧
--رون مايپ١٣٨٩هداز عيفش يلع -مدقم ميركلا دبع)يعامتجا مولع هتشر( يرادباسح لوصا يشيامزآ۵٢۴٣يتست٢٠١٢يرادباسح لوصا۶۴٣٩٧٢١٢١١۶۶٨

Page 2 of 3دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يملاح.دیدرگ هدامآ ) هحفص٣ ( تاحفصهیلک

01/22/2019https://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 عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩۵١ : دورو مرت يتيبرت مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٩۵١ : نوناق لامعا مرتيشزومآ يزير همانرب و تيريدم شيارگ يتيبرت مولع_٧٢ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۴١ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :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
 نامزاس رد يلمعراك و يزروراك يامنھارباتك۶٢٢٠يحيرشت١١۶١۶يزروراك۶۵٣٩٧٢١٢١١۶۶٩

اھ
 داهج١٣٩١ينيسح ديعس ديس

يھاگشناد
--

 داهج١٣٨٨هدازدامع يفطصمشرورپ و شزومآ داصتقاباتك۶٢١٢يتست٢٠١٢تيبرت و ميلعت داصتقا۶۶٣٩٧٢١٢١١۶٧٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

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

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز۶٧٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ۶٨٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۶٩٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٧٠٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٧١٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت٧٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٧٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٧۴٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٧۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

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

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا٧۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) 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 هشيدنا٧٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٧٨٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٧٩٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٨٠٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف٨١٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا٨٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا٨٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٨۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا٨۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٨۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٨٧٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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