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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۶)دحاو6( دشرا همان ناياپ139711111297
يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ5183يتست1٠٢32 ينامسج يگدامآ239711215001

1 ملاس
-يناھارف لضفلاوباستربار تم

زورهب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مايپ13892010

رون مايپ13892010روپ ناضمر اضردمحمشزرو و هيذغت لوصايعطق6994يتست٢٠12شزروو هيذغت339711215004
رون مايپ13902011تخبكين هلا تجح1 يشزرو يزولويزيفهمانسرد4905يتست1٢٠12 يشزرو يژولويزيف439711215015
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13892010ينيئاگ يلعسابع2 و1 انش شزومآ يشيامزآ5073يتست٠٢32يلمع-1انش539711215023
 هژيو هتفرشيپ ناسنا يژولويزيف639711215287

يشزروتيلاعف
 ناتانوج-يلگول كم لينادناسنا يژولويزيف يشيامزآ5615يتست٢٠16

تياو ديويد-دروفماتسا
-ينيئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبيصن
هدازدمحمدلاخ-وجمزر

.دوش فذح8 و3،5 ياھ لصفرون مايپ13912012

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16يشزرو تيلاعف هژيو يتسيز رامآ739711215288
يتيبرت مولع و يسانش

 هعلاطم22 و18 ،15 ،13 ،12 ،8 ،4،7 ،3 ،1 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع
.دوش

و يندب تيلاعف يژولويمديپا839711215289
يتسردنت

رگن هعماج13932014يناسارخ هناورپيتشادهب مولع رد عماج يژولويمديپاباتك11051يتست٢٠16

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تيلاعف رد قيقحت شور يشيامزآ5350يتست٢٠16يشزرو مولع رد قيقحت شور939711215290
.يج نفتسا نمروليس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوصيياضر يضترم

.دوش هعلاطم4 و3 ،1،2 ياھ لصفرون مايپ13902011

ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك6374يتستيشزرو مولع رد قيقحت شور39711215290
)هدش رظن

 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف
 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

.دوشهعلاطم18 و13 ،12 ،11 ،10 ،9 ياھ لصف

همانرب و يبايزرا رب يا همدقم1039711215319
يندبتيلاعف يزير

 و يبايزرا( هتفرشيپ ينامسج يگدامآباتك9640يتست٢٠16
)مششتساريو( )يندب تيلاعف زيوجت

 ، اين يدماح ، دازآدراويھ .چا نايويو
ينيئاگ و يبجر

 هعلاطم12 و11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفتمس13922013
.دوش

يمتح13922013يدادح حرف-دسا اضر دمحميشزرو هيذغت و شزرو لوصاباتك8229يتست٢٠16يتسردنت هژيو نزو لرتنك و هيذغت1139711215320
 و يندب تيلاعف يژولويزيف1239711215321

يتسردنت
يمتح13922013يدادح- دسارومليو-نيتساکيندب تيلاعف و يشزرو يژولويزيفباتك8734يتست٢٠16

 يزير همانرب و يحارط لوصا1339711215322
يندبتيلاعف

يزاس هدامآ و يتردق تانيرمت ينابمباتك11110يتست٢٠16
ACSM)مود دلج(

 هاگشھوژپ13942015هداز تعيرش دمحمسماتار الوكين
 ويندب تيبرت
يشزرو مولع

يگدامآ رب تراظن و زيوجت،نومزآ1439711215323
يندب

رون مايپ13962017راوسهش و يبيقن ،دسايندب يگدامآ رب تراظن و زيوجت ،نومزآهوزج10798يحيرشت٠٢32

 و تيريدم ياھ هتشر رد رتويپماك دربراكهمانسرد5145يتست١١816هتفرشيپ هنايار1539711215324
يرادباسح

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريش ربكا
يرذآ

رون مايپ13922013

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ8174يتست٢٠16يصصخت نابز1639711215326
يدمحميلع دومحم

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13902011

و يندب تيلاعف يشھوژپ رانيمس1739711215417
يتسردنت

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

و ناكدوك يندب تيلاعف يژولويزيف1839711215418
ناناوجون

مايپ هاگشناد13962017راوسهش دساناکدوک يشزرو يژولويزيفهوزج10876يتست٢٠16
رون

يھاگشيامزآ و يناديم ياهكينكت1939711215419
هتفرشيپ

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢64

هلا حتف-يوسوم ظعاو مظاكدمحميشزرو يسانشناورباتك7441يتست٢٠16يندب تيلاعف يناور داعبا2039711215420
يبيسم

تمس13932013

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2139711215421
يژولويزيف رد يطيحم سرتسا2239711215422

)روحم شزومآ(يندب تيلاعف
يرھاط نيسح و روپ لضفا دمحميشياسکا راشف و يندب تيلاعفباتك10114يحيرشت٢٠16

نيشنرداچ
باتک دادماب13932014

 زايريگشيپ و يندب تيلاعف2339711215423
 اھ يناوتان ونمزم ياهيراميب
)روحم شزومآ(

 ياهيراميب و يندب تيلاعف ،يياذغ ميژرباتك11091يحيرشت٢٠16
نمزم

 و شونايرد داھرفسيدرآ ،ياروم .يس
ناراکمھ

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ياھ لصفيمتح13962017

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2439711220658

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




