
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٧١ : دورو مرت يرادباسح_١۴ : يشزومآ هورگ
٣٩٧١ : نوناق لامعا مرتيرادباسح_١٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٧:٣١ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

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

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٢٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۴٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

 و يتست١۴٠٢۴ يرادباسح لوصا۵٣٩٧٢١٢١۴٠١٧
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣هداز عيفش يلع -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢

.دوش فذح ۶ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۵رون مايپ١٣٩٢هناگي ساسح يحي٢ يرادباسح لوصايعطق۵۶۵٠يحيرشت٢۴٠٢۴ يرادباسح لوصا۶٣٩٧٢١٢١۴٠١٨
 يمالغاضريلع -مدقم ميركلادبع١ يرادباسح يصصخت نابز يشيامزآ۵٣٣١يتست١٢٠١٢ يصصخت نابز٧٣٩٧٢١٢١۴٠٢٠

ميلس داشرف - نايك
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩١

 و يتست١۴٠٢۴ هنايم يرادباسح٨٣٩٧٢١٢١۴٠٢٢
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩١مدقم ميركلادبع - يكشم يدهم١ هنايم يرادباسحهمانسرد۵۶٣۴

 و يتست٢۴٠٢۴ هنايم يرادباسح٩٣٩٧٢١٢١۴٠٢٣
يحيرشت

١۵٣ هحفص زا( ۵ ،)لصف رخآ ات ٨١ هحفص زا( ٣ ياھ لصف١٣٧٢رون مايپ١٣٩٠يكشم يدهم - مدقم ميركلادبع٢ هنايم يرادباسح يشيامزآ۵٣۴٧
 زا( ٧ ،)٢٢٠ هحفص ات ٢١۵ هحفص زا( ۶ ،)لصف رخآ ات
.دوش فذح ٩ لصف و )لصف رخآ ات ٢٧٢ هحفص

 يمالغاضريلع -مدقم ميركلادبع٢ يرادباسح يصصخت نابز يشيامزآ۵٣٣٢يتست٢٢٠١٢ يصصخت نابز١٠٣٩٧٢١٢١۴٠٢۴
ميلس داشرف - نايك

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

.دوش فذح ۶ لصف۶۶١رون مايپ١٣٩٣يريش يوسوم دومحم ديس١ هتفرشيپ يرادباسح يشيامزآ٩٣٣۵يحيرشت١٣٠١٨ هتفرشيپ يرادباسح١١٣٩٧٢١٢١۴٠٢۵
 و يتست٢٣٠١٨ هتفرشيپ يرادباسح١٢٣٩٧٢١٢١۴٠٢٩

يحيرشت
.دوش فذح رخآ لصف هس۵٧٠رون مايپ١٣٩١يدزي يسابرك نيسح٢ هتفرشيپ يرادباسحهمانسرد۵۶۵٢

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١شياريو١٣٩۵يچتعاس دومحمينامزاسو يتعنص يسانشناورباتك١١٢٢١يتست٢٠١٢ينامزاس يسانشناور١٣٣٩٧٢١٢١۴١۴٩
 و يتست١٣٠٢۴يدربراك يضاير١۴٣٩٧٢١٢١۴١۵٠

يحيرشت
 هك يتانيرمت يلك روط هب و اھ هيضق تابثا :لوا لصف١٣۶٨رون مايپ١٣٩٠وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ۵٠٠۴

 يلو ددرگ فذح هدش هدروآ »دينك تباث« اهنآ تروصرد
 بلطم كي ناونع هب نيرمت تروص رد هدش هتساوخ هطبار
 و ٣-٢ شخب :مود لصف .دوش هتفرگ رظنرد يسرد
لصف .ددرگ فذح لماك روط هب شخب نيا هب طوبرم تانيرمت

 نيرمت و ١٩-٢-٣ نيرمت و ١٨-٢-٣ و ١٧-٢-٣ لاثم :موس
 ياهعبات رادومن مسر ٢١-۵-٣ و ١۴-۵-٣ و ١٠-۵-٣
 نيرمت و ٧-۶-٣ لاثم ،۶-۶-٣ هتكن ،۵-۶-٣ فيرعت :يتاثلثم
٣( يتاثلثم نوراو اهعبات شخب ،١٨-۶-٣ هيضق تابثا ٨-۶-٣

-٧-٣ ،١٣-٧-٣ ،١٢-٧-٣ ،١١-٧-٣ ،١٠-٧-٣ ،٩-٧-٣ ،٨-٧-
-٣ تانيرمت رد ،)١٨-٧-٣ ،١٧-٧-٣ ،١۶-٧-٣ ،١۵-٧-٣ ،١۴
 لصف .ددرگ فذح ٢۴ ،٢٣ ،١٧ ،١۶ ،١٢ تانيرمت ،١٩-٧
۶-١-۴ نيرمت، ۵-١-۴و۴-١-۴ لاثم،٣-١-۴ فيرعت :مراهچ
-٣-۴ و ٢-٣-۴ فيرعت ١۶-٢-۴ نيرمت ١٣-٢-۴ لاثم لح هار
 فذح ١٩-۶-۴ لاثم و ۴-۵-۴ فيرعت و ۴-۴-۴و ٣
-۵، ٢-٣-۵ لاثم، ١-٣-۵ ياھ شخب رد:مجنپ لصف. ددرگ
 عباوت قتشم لومرف،٨-٣-۵،٧-٣-۵، ۶-٣-۵،۵-٣-۵، ۴-٣
 .دشاب يم فذح نآ تابثا شور يلو دوش نايب يتاثلثم
-۵ ،٢۶-٧-۵ فيرعت، ٨-٧-۵ نيرمت. ددرگ فذح ۴-۵ شخب
نيرمت ٣١-٧-۵ تانيرمت رد، ٢٩-٧-۵ نيرمت، ٢٨-٧-۵، ٢٧-٧
 فذح ث و پ و فلا ياھ تمسق ٢١ نيرمت و ١۶
-۶ و ١٧-٢-١١،۶-٢-۶و ۵-٢-۶ ناھرب: مشش لصف. ددرگ
 فذح٣٠-۵-۶ و ٢٩-۵-۶و ٢٨-۵-۶ و ٢٧-۵-۶ لاثم و ٢۶-۵
.ددرگ فذح ١۵ نيرمت، ٣١-۵-۶ تانيرمت رد و ددرگ

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١تابثا١٣٩۶ناربجنر يداھيرادباسح و تيريدم رد نآ دربراک و رامآباتك١١٢٢٣يتست١٢٠١۶يدربراك رامآ١۵٣٩٧٢١٢١۴١۵١
 و يتست٢٣٠٢۴يدربراك يضاير١۶٣٩٧٢١٢١۴١۵٢

يحيرشت
--رون مايپ١٣٨٩يضاير هورگهژيو ياھرادرب- هژيو ريداقمهوزج٧١۵٧

 و يتست٢يدربراك يضاير٣٩٧٢١٢١۴١۵٢
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣يدھاز هسيمش٢رامآ تامدقم و هياپ تايضاير يشيامزآ٨٩٢٠

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١١٢۵تابثا١٣٩۶ناربجنر يداھيرادباسح و تيريدم رد نآ دربراک و رامآباتك١١٢٢٣يتست٢٢٠١۶يدربراك رامآ١٧٣٩٧٢١٢١۴١۵٣
--رون مايپ١٣٩٢يدزي دازام برعدمحم١ يتعنص يرادباسح يشيامزآ۴٨٩۴يحيرشت١٣٠١٨يباياهب١٨٣٩٧٢١٢١۴١۵۴
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٧١ : دورو مرت يرادباسح_١۴ : يشزومآ هورگ
٣٩٧١ : نوناق لامعا مرتيرادباسح_١٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٧:٣١ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
يشم طخ ميظنت و يمومع هيلام١٩٣٩٧٢١٢١۴١۵۵

تلود يلام
--رون مايپ١٣٩۶نايوژپ ديشمجاهتلود يشم طخ نييعت و يمومع هيلام يشيامزآ۵٢٣٩يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩١رويرف نيرسن - يبرع دومحم٢ يتعنص يرادباسحهمانسرد۵۵٨۴يحيرشت٢٣٠١٨يباياهب٢٠٣٩٧٢١٢١۴١۵۶
 يلام نيمات رازبا و هيامرس رازاب٢١٣٩٧٢١٢١۴١۵٧

يمالسا
 يد کرام ،لو کلب ديويدنردم يلام ياھرازابباتك١١٢٢۵يتست٣٠١٨

زرتنيو يبورد ،ستيفيرگ
 هدکشھوژپ١٣٩٣ناگرهم ردان

يکناب و يلوپ
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 يربھار ماظن و يلخاد ياهلرتنك٢٢٣٩٧٢١٢١۴١۵٨
يتكرش

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩سروب١٣٩٣يرکاش نيهم ،يخياشم اتيبيواکدرومو ميھافم يتکرش يربھارباتك١١٢٢۴يتست٣٠١٨

--شزورف١٣٩١دنو جرفهجدوب لرتنك ات ميظنت درگارفباتك۶٣٢۵يتست٢٠١٢تلود هجدوب لرتنك و ميظنت لوصا٢٣٣٩٧٢١٢١۴١۵٩
همالع هاگشناد١٣٩٧يناخابابرفعجيتلود يلام لرتنك و يرادباسحباتك٨٩١٠يتست٣٠١٨يمومع شخب يرادباسح ينابم٢۴٣٩٧٢١٢١۴١۶٠

ييابطابط
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

 نامزاس١٣٩۴گنھابش اضرتيريدم يرادباسحباتك٨٨٩۵يتست٣٠١٨تيريدم يرادباسح ينابم٢۵٣٩٧٢١٢١۴١۶١
يسرباسح

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

 مرخ يدهم، مدقم ميركلادبع١يسرباسح يشيامزآ١٠٠٢۵يتست١٣٠١٨يسرباسح لوصا٢۶٣٩٧٢١٢١۴١۶٢
ارآ ركشل اليهس ، يدابآ

--رون مايپ١٣٩۵

 و يتست١٣٠١٨يلام٢٧٣٩٧٢١٢١۴١۶٣
يحيرشت

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩رون مايپ١٣٩٢يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶

 و يتست٢٣٠١٨يلام٢٨٣٩٧٢١٢١۴١۶۴
يحيرشت

.دوش فذح رخآ لصف هس۵٧٠رون مايپ١٣٩٠يوقت يدهم٢ يلام تيريدم يشيامزآ۵٠٠۵

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩راوز١٣٩٣يزوحاميسيون شرازگباتك١١٢٢۶يتست٢٠١٢يسيون شرازگ و يراجت تابتاكم٢٩٣٩٧٢١٢١۴١۶۵
 رد يدربراك ياھرازفا مرن٣٠٣٩٧٢١٢١۴١۶۶

يرادباسح
 و تيريدم ياھ هتشر رد رتويپماك دربراكهمانسرد۵١۴۵يتست٣٠١٨

يرادباسح
 يتيادھ لضفلاوبا -دنوك ريش ربكا
يرذآ

--رون مايپ١٣٩٢

 ناخ يلعريما - يناتسلگ زيورپ٢ يسرباسحهمانسرد۴٩٢١يتست٢٣٠١٨يسرباسح لوصا٣١٣٩٧٢١٢١۴١۶٧
يليلخ

.دوش فذح لوادج هيلك١٢٣۶رون مايپ١٣٩٠

 و ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٨رون مايپ١٣٩١يدمحا ناضمر دمحميتايلام يرادباسحهمانسرد۵٠٧۴يتست١٢٠١٢يتايلام٣٢٣٩٧٢١٢١۴١۶٨
.دوش هعلاطم ١۴

 شخب يسرباسح و يرادباسح٣٣٣٩٧٢١٢١۴١۶٩
يمومع

 و يتست٣٠١٨
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩۵هداز عيفش يلع -نايرون ديجميتلود يسرباسح و يرادباسح يشيامزآ٩٧۵٩

 يھاگشناد درکيور اب يتايلام يرادباسحباتك١١٢٢٧يتست٢٢٠١٢يتايلام٣۴٣٩٧٢١٢١۴١٧٠
 تايلام نوناق يدربراک يامنھار( )٢دلج(
)هدوزفا شزرارب

--نارونخس١٣٩٧يدنوخآ دمحا

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢٩شناد هاگن١٣٩۵ينارهت ،شخبرونرنوج يپ زلراچيراذگ هيامرس تيريدمباتك٧٨٠۴يتست٢٠١٢يراذگ هيامرس تيريدم٣۵٣٩٧٢١٢١۴١٧١
--رون مايپ١٣٩٣يکشم يدهميرادباسح رد يراج ثحابم يشيامزآ٨٩٨٢يتست٢٠١٢صاخ دراوم يرادباسح٣۶٣٩٧٢١٢١۴١٧٢
 يلام دوقع و رازبا يرادباسح٣٧٣٩٧٢١٢١۴١٧٣

يمالسا
 يلع ،مدقم يحابصم اضرمالغيمالسا يلام ياھرازباباتك١١٢٢٨يتست٢٠١٢

يناغاب
١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف٣٣۴۴ناراب کلک١٣٩۶

دوش هعلاطم
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت٣٨٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٣٩٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۴٠٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۴١٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
 يلع -يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٢٠١٢قيقحت شور۴٢٣٩٧٢١٢١٨٠٠۶

يحلاص
--رون مايپ١٣٩٢

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.١٣٧۵رون مايپ١٣٩١دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠١٨ينامزاسراتفر۴٣٣٩٧٢١٢١٨٠١٠
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

 و يتست٣٠١٨٠تايلمع رد قيقحت۴۴٣٩٧٢١٢١٨٢۶٨
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩۶رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۴۵٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۴۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

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

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۴٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

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

--رون مايپ١٣٩٢
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٧١ : دورو مرت يرادباسح_١۴ : يشزومآ هورگ
٣٩٧١ : نوناق لامعا مرتيرادباسح_١٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٧:٣١ - 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
 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۴٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩

 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۴٩٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۵٠٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
--رون مايپ١٣٩٢يوقت يدهمنالك داصتقا - ٢ داصتقا ملع لوصا يشيامزآ۵١۴١يتست٣٠١٨نالكداصتقا۵١٣٩٧٢١٢٢١٠١٢
 هحفص ات )اهکناب يمومع عمجم( ١٣١ هحفص زا ۵ لصف١٩۶٣رون مايپ١٣٩٣يركشل دمحميرادكناب و زرا و لوپ يشيامزآ٨٩٢٢يتست٣٠١٨يرادكناب و زرا و لوپ۵٢٣٩٧٢١٢٢١٠٢٠

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

--رون مايپ١٣٩١نايوژپ ديشمجدرخ داصتقا يشيامزآ۵٣۵٧يتست٣٠١٨درخداصتقا۵٣٣٩٧٢١٢٢١٠٣۶
--رون مايپ١٣٩٢يديعس تباث نالسرايناگرزاب قوقح يشيامزآ۵١٨٧يتست٣٠١٨تراجت قوقح۵۴٣٩٧٢١٢٢٣١٧٢
 يساسا نوناقاب ييانشآ۵۵٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف۵۶٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۵٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۵٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۵٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۶٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۶١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶٢٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

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

01/22/2019https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*Pnueb*com 

نيمسال دوم 9۸-97 




