
اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت يندب تيبرت_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتشزرو يناسنا مولع شيارگ يشزرو مولع_۴١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:٠٩ - 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

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ۵٣٩٧٢١٢١۵٢١٩
١ ملاس

 -يناھارف لضفلاوباستربار تم
زورهب -دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

--رون مايپ١٣٨٩

--رون مايپ١٣٩۵يناهبزور-زرواشکيشزرو مولع رد يفيصوت رامآ يشيامزآ١٠٣٣٩يتست٢٠١۶يفيصوت رامآ۶٣٩٧٢١٢١۵٢٢٠
--رون مايپ١٣٩١فشاك دمحمريميندب تيبرت خيرات يشيامزآ۵٠٧١يتست٢٠١٢يندب تيبرت خيرات و هفسلف لوصا٧٣٩٧٢١٢١۵٢٢١

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢٣٣٨رون مايپ١٣٩٢يجلخ نسحيندب تيبرت ينابم و لوصا يشيامزآ۵٠٨١يتستيندب تيبرت خيرات و هفسلف لوصا٣٩٧٢١٢١۵٢٢١
--رون مايپ١٣٩١ينيئاگ سابعيناسنا يزول ويزيفيعطق۵٠١٢يتست٢٠١٢ناسنا يژولويزيف٨٣٩٧٢١٢١۵٢٢٢
--رون مايپ١٣٩١هرق يلع دمحم١ يناديم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست١٠٢٣٢ يناديم و ود٩٣٩٧٢١٢١۵٢٢٣
دنوش فذح ١٠ و ٩ ،٢ ياھ لصف٣٣٠٩رون مايپ١٣٩٢يساور رغصا يلعيناسنا يموتانآ يشيامزآ۵۴۵٠يتست٢٠١٢تكرح يموتانآ ينابم١٠٣٩٧٢١٢١۵٢٢۴
.دوش هعلاطم ٧ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۶تمس١٣٩٢يبجر ديمح ،ينيئاگ يلعسابعينامسج يگدامآباتك٧٢٧۵يتست٢٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ١١٣٩٧٢١٢١۵٢٢۵
 يملع نمجنا١٣٨٩ناراكمھ و ينابعشيسردنت و ينامسج يگدامآباتك۶٣٣۶يتست٢٠١٢يتسردنت و يندب تيلاعف١٢٣٩٧٢١٢١۵٢٢۶

 -يندب تيبرت
ريذپشناد

--

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٨٩ينيئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست١٠٢٣٢انش١٣٣٩٧٢١٢١۵٢٢٧
 -يناھارف لضفلاوبا -يراياقآ رذآ)يندب تيبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتست٢٠١۶يشزرو مولع رد هجراخ نوتم١۴٣٩٧٢١٢١۵٢٢٨

يدمحميلع دومحم
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،۶ ،٢ ،١ ياھ لصف٩٠٧رون مايپ١٣٩٠

 ياھدادعتسا شرورپ و يياسانشباتك٨٧۵٧يتست٢٠١٢شزرو رد يباي دادعتسا١۵٣٩٧٢١٢١۵٢٢٩
يشزرو

 عراز ميرم-يبارت زانرفيلباك ويتسا-ركاپ فزوج
يروس اراس-هنحش

--يمتح١٣٩۴

--رون مايپ١٣٩٠تخبكين هلا تجح١ يشزرو يزولويزيفهمانسرد۴٩٠۵يتست٢٠١٢شزرو يژولويزيف١۶٣٩٧٢١٢١۵٢٣٠
--رون مايپ١٣٨٩بغار يرقاب هلا تردق١ لابتوف شزومآ لوصا يشيامزآ۴٩٩٣يتست١٠٢٣٢ لابتوف١٧٣٩٧٢١٢١۵٢٣١
--رون مايپ١٣٨٩يناھارف لضفلاوباهيلوا ياهكمكيعطق۵٠٠٣يتست٢٠١٢هيلوا ياهكمك١٨٣٩٧٢١٢١۵٢٣٢
--رون مايپ١٣٩١يدمحم هلارصن١ لابيلاو شزومآ لوصا يشيامزآ۵۴٣٢يتست١٠٢٣٢ لابيلاو١٩٣٩٧٢١٢١۵٢٣٣
 رد يژولونكت و يتاعالطا متسيس٢٠٣٩٧٢١٢١۵٢٣۴

يتيآ شزرو
.دوش هعلاطم ١١٩ هحفص ناياپ ات باتک يادتبازا٢٧٩٠يمتح١٣٩٣ناراکمھ و يمساق ديمحMIS شزرو رد تاعالطا تيريدمباتك١٠٧٨٢يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢راوسهش اضريلع١ لابدنھ شزومآ لوصا يشيامزآ۵۶۴۴يتست١٠٢٣٢ لابدنھ٢١٣٩٧٢١٢١۵٢٣۵
 ريمالادبع -يناھارف لضفلاوبا١ لابتكسب شزومآ لوصا يشيامزآ۵٣٢٢يتست١٠٢٣٢ لابتكسب٢٢٣٩٧٢١٢١۵٢٣۶

رايس
--رون مايپ١٣٩١

-هداز يزامن يدهمتيمشا .يا دراچيرنيرمت ات لوصا زا :ارجا و يتكرح يريگدايباتك٧۵۴١يتست٢٠١٢يتكرح يريگداي٢٣٣٩٧٢١٢١۵٢٣٧
 مظاك دمحم ديس
يوسوم ظعاو

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٢ ،١ ياھ لصف٩١٠تمس١٣٩٢

--تكرح و ملع١٣٩٣دسا- يناھارفيندب تيلاعف يتامدقم لوصاباتك٩٠٠٨يتست٢٠١٢نزو لرتنك و ندب بيكرت٢۴٣٩٧٢١٢١۵٢٣٨
--رون مايپ١٣٩١يرطط رهچونم٢ يناديم و ود يشيامزآ۵۵۶۵يتست٢٠٢٣٢ يناديم و ود٢۵٣٩٧٢١٢١۵٢٣٩
.دوش فذح ٨ و ٧ ،٢ ياھ لصف٣١٣٧رون مايپ١٣٩۵يبارت زانرفيتکرح لماکت و دشر يشيامزآ١٠۴۵٧يتست٢٠١٢يتكرح دشر٢۶٣٩٧٢١٢١۵٢۴٠
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٩ لصف زا٣٨١رون مايپ١٣٨٩ينيئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٢٠٢٣٢ انش٢٧٣٩٧٢١٢١۵٢۴١
--رون مايپ١٣٩٢يمالسا هقيدص١ زيم يور سينت يشيامزآ٨٨٨٢يتست١٠٢٣٢زيم يور سينت٢٨٣٩٧٢١٢١۵٢۴٢
--رون مايپ١٣٨٧يناھارف لضفلاوبايسانش تكرحيعطق۵١٠۶يتست٢٠١٢يسانش تكرح٢٩٣٩٧٢١٢١۵٢۴٣
ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١٢يندب تيبرت رد قيقحت شور٣٠٣٩٧٢١٢١۵٢۴۴

متشھ تبون مود تساريو )هدش رظن
 هدكشھوژپ١٣٩٧ناراكمھ و يناھارف

 و يندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

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

 تيبرت شزومآ يزير همانرب لوصا٣١٣٩٧٢١٢١۵٢۴۵
يندب

يفوص يياضر يضترمتنرپ انيلم-کلسا رورت-زرياب يرتيشزرو تيريدم هتشر رد يديلک ميھافمباتك١٠٧٨٣يتست٢٠١٢
ناراکمھ و

.دوش هعلاطم ٩٨ هحفص ات ١ هحفص زا٢٧٩١يمتح١٣٩۵

 تيبرت شزومآ يزير همانرب لوصا٣٩٧٢١٢١۵٢۴۵
يندب

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢٧٩٢نادمھ يلعوب١٣٨٨راهب ينابعش اضرمالغسرادم رد يندب تيبرت سيردت شورباتك٩٠٠٧يتست
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت يندب تيبرت_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتشزرو يناسنا مولع شيارگ يشزرو مولع_۴١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:٠٩ - 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
--رون مايپ١٣٩٠هدازدمص امين -يدنمشناد هزمح١ كيتسانميز شزومآ لوصا يشيامزآ۵٣١٩يتست١٠٢٣٢ كيتسانميژ٣٢٣٩٧٢١٢١۵٢۴۶
 تيبرت رد يريگ هزادنا و شجنس٣٣٣٩٧٢١٢١۵٢۴٧

يندب
 داژن يتمھ يلع- ناينامحر داھرفيندب تيبرت رد يريگ هزادنا و شجنس يشيامزآ۵٠٨٧يتست٢٠١٢

رهم
--رون مايپ١٣٩٠

 يملع نمجنا١٣٩٢ناراكمھ و هداز ريصنشزرو رد ينيرفآ راكباتك٩٠۴١يتست٢٠١٢شزرو رد ينيرفآ راك٣۴٣٩٧٢١٢١۵٢۴٩
يندب تيبرت

.دوش فذح ١٢ و ٩ ،٧ ،۶ ياھ لصف٢٣۴۵

 و اھ کينکت ناسآ شزومآ نوتنيمدبباتك٧٨٩٢يتست١٠٢٣٢ نوتنيمدب٣۵٣٩٧٢١٢١۵٢۵٠
نيون ياھ کيتکات

--باتك دادماب١٣٩١ناوخا هديمح

 اب يمتح١٣٩١ناراكمھ ،يناھارفيشزرو قوقحباتك٧٧١١يتست٢٠١٢يشزرو قالخا و قوقح٣۶٣٩٧٢١٢١۵٢۵١
 يراكمھ
 هاگشھوژپ
 و يندب تيبرت
يشزرو مولع

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

.دوش هعلاطم ١٢ و ٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٨٧يمتح١٣٩۵ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢يشزرو ياهنامزاس تيريدم٣٧٣٩٧٢١٢١۵٢۵٢
 مولع ينابم رد هجراخ نوتم٣٨٣٩٧٢١٢١۵٢۵٣

شزرو يناسنا
.دوش هعلاطم ١٧ و ١١ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف١٧٧۶يمتح١٣٩١يگيب اراس دازرف - دساATCباتك٩٠٠٩يتست٢٠١٢

.دوش هعلاطم ٣ و ١ ياھ لصف۶٩۴رون مايپ١٣٨٩نايچ هزوك مشاھتاقباسم يارجا زرط و تيريدميعطق۴٩٩٧يتست٢٠١٢تاقباسم يارجا زرط تيريدم٣٩٣٩٧٢١٢١۵٢۵۴
 هاگشناد١٣٩٠راهب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك۵٩۴١يتستتاقباسم يارجا زرط تيريدم٣٩٧٢١٢١۵٢۵۴

انيس يلعوب
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٣ لصف زا٣۵٩

--رون مايپ١٣٩١يفوص يياضر يضترم١ يتشك شزومآ لوصا يشيامزآ۵۶٣٣يتست٠٢٣٢ناردارب ١ يتشك۴٠٣٩٧٢١٢١۵٢۵۵
--رون مايپ١٣٩٠هدازدمص امين -يدنمشناد هزمح٢ كيتسانميز شزومآ لوصا يشيامزآ۵۴٣٠يتست٢٠٢٣٢ كيتسانميژ۴١٣٩٧٢١٢١۵٢۵۶
--رون مايپ١٣٩۴يياضر هرھز ،دسا اضردمحم٢ لابيلاو شزومآ لوصا يشيامزآ٩٧۵١يتست٢٠٢٣٢ لابيلاو۴٢٣٩٧٢١٢١۵٢۵٧
--رون مايپ١٣٨۴ينايكروپ دمحم٢ لابدنھ شزومآ لوصا يشيامزآ۵٠٢۵يتست٢٠٢٣٢ لابدنھ۴٣٣٩٧٢١٢١۵٢۵٨
 داهج١٣٩۵ناراکمھ و مدقم ينابعششزرو رد للملا نيب طباور و تسايسباتك١٠۴٢١يتست٢٠١٢يشزرو يسانش هعماج۴۴٣٩٧٢١٢١۵٢۵٩

يھاگشناد
.دوش هعلاطم ۴ و ٢ ،١ ياھ لصف٢٠٧۶

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧باتک دادماب١٣٨٧يمرهج نايردانشزرو رد يسانش هعماچ ينابمباتك٨٨٣٠يتستيشزرو يسانش هعماج٣٩٧٢١٢١۵٢۵٩
١٧ و ١۶ ،١۴ ،١٣ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢١۴٣رون مايپ١٣٨۶دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ٨١۵۴يتست٢٠١٢دشر يسانشناور۴۵٣٩٧٢١٢١۵٢۶١

دوش هعلاطم
 تاحيرفت و تغارف تاقوا تيريدم۴۶٣٩٧٢١٢١۵٢۶٢

ملاس
 و يحيرفت-يشزرو ياھداديور تيريدمباتك٨٨٣٢يتست٢٠١٢

يدرگناهج
 يملع نمجنا١٣٩٢ناراكمھ و يناھارفزمادآ .يج يرل ،نلرام يلرچ

 و يندب تيبرت
يمتح

.دوش هعلاطم ١٠ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠١٠

--باتک دادماب١٣٩١يياناد مظعاهيلوا ياهکمک و قيرغ تاجن شزومآباتك٩٠١۵يتست٠٢٣٢قيرغ تاجن۴٧٣٩٧٢١٢١۵٢۶٣
--رون مايپ١٣٨۶يراياقآ رذآ٢ نوتنيمدب شزومآ لوصايعطق۵٠١٠يتست٢٠٢٣٢ نوتنيمدب۴٨٣٩٧٢١٢١۵٢۶۴
 اضر دمحم -يناھارف لضفلاوبا٢ زيم يور سينت شزومآ لوصا يشيامزآ۵٠۵٢يتست٢٠٢٣٢زيم يور سينت۴٩٣٩٧٢١٢١۵٢۶۵

روپناضمر
--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٩۶ناراکمھ و يدنمشناديتامدقم يشزرو يسانشناور يشيامزآ١٠٩٢١يتست٢٠١٢يتامدقم يشزرو يسانشناور۵٠٣٩٧٢١٢١۵٢۶۶
--شزرو و ملع١٣٩۶زرواشک نامقل- يمساق ديمحيدربراک يدرکيور اب هناسر و شزروباتك١٠٧٨۴يتست٢٠١٢شزرو رد يا هناسر تيلاعف۵١٣٩٧٢١٢١۵٢۶٧
 ديمح -نايھوك هايس تفرعم٢ لابتوف شزومآ لوصاهمانسرد۴٩٧٩يتست٢٠٢٣٢ لابتوف۵٢٣٩٧٢١٢١۵٢۶٨

داژن يلعاقآ
--رون مايپ١٣٩٠

--رون مايپ١٣٨٩يفوص يياضر يضترم٢ يتشك شزومآ لوصا يشيامزآ۵١۴٨يتست٠٢٣٢-ناردارب ٢ يتشك۵٣٣٩٧٢١٢١۵٢۶٩
 ياھ هشيدنا١٣٨٩-يناھارف و ينابعشنالاهنون و ناكدوك يارب شزروباتك٧۵٨٧يتست٠٢٣٢ يتنس يموب ياهشزرو۵۴٣٩٧٢١٢١۵٢٧٠

- يقوقح
 يملع نمجنا
يندب تيبرت

--

 هژيو( يصصخت يانش لماک عجرمباتك١٠٠٣٠يتست٠٢٣٢ يصصخت انش۵۵٣٩٧٢١٢١۵٢٧١
)نايبرم و نارگانش

-يراياقآ رذآ -دسا اضر دمحم
يقوذ هناحير

--باتک دادماب١٣٩۵

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧شزرو و ملع١٣٩٧زرواشک نامقلکوگت و ودناوکت شزومآباتك١١٠٢۶يتست٠٢٣٢يمزر ياهشزرو۵۶٣٩٧٢١٢١۵٢٧٢
--رون مايپ١٣٩١ولتهج هدازدمحم نسح٢ لابتكسب شزومآ لوصاهمانسرد۴٩۴١يتست٢٠٢٣٢ لابتكسب۵٧٣٩٧٢١٢١۵٢٧٣
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،٣ ياھ لصف١٠۶٩يمتح١٣٩۵ناراكمھ و مدقم ينابعششزرو رد يطيحم تسيز تيريدمباتك١٠٣٠٢يتست٢٠١٢تيريدم ينابم و لوصا۵٨٣٩٧٢١٢١۵٢٧۴

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵رون مايپ١٣٨٩يناھارف لضفلاوباتاو .يس ديويدشزرو رد يھدنامزاس و تيريدم يشيامزآ۵٣٠١يتستتيريدم ينابم و لوصا٣٩٧٢١٢١۵٢٧۴
--يسرن١٣٩٠ولروشاع - دسايناگمھ شزرو كيبورياباتك٩٠١٢يتست٢٠٢٣٢ نارھاوخ نوزوم تاكرح۵٩٣٩٧٢١٢١۵٢٧۵
 و ييايك ينابرقفوتيت يروي - سبميرتساي ايدانكيمتير كيتسانميژباتك٩٠١١يتست١٠٢٣٢ نارھاوخ نوزوم تاكرح۶٠٣٩٧٢١٢١۵٢٧۶

ناراكمھ
٩ لصف طقف ٢ شخب زا و لماك روط هب ٣ ،١ ياھ شخب٢١۴٢يمتح١٣٩٠

.دوش هعلاطم
 و نكاما تيريدم اب ييانشآ۶١٣٩٧٢١٢١۵۴٢۵

يشزرو تاسيسات
 تاسيسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠١٢

يشزرو
--رون مايپ١٣٩۵هرق يلع دمحم
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرت يندب تيبرت_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتشزرو يناسنا مولع شيارگ يشزرو مولع_۴١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:٠٩ - 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
 شزرو رد تيريدم ميھافم۶٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢۶

 يشرورپ
يا هفرح،ينامرهق،يناگمھ،

يفوص يياضر يضترمتنرپ انيلم-کلسا رورت-زرياب يرتيشزرو تيريدم هتشر رد يديلک ميھافمباتك١٠٧٨٣يتست٢٠١٢
ناراکمھ و

دوش هعلاطم باتك ناياپات ٩٩ هحفص زا٢١۶۴يمتح١٣٩۵

 شزرو رد تيريدم ميھافم٣٩٧٢١٢١۵۴٢۶
 يشرورپ
يا هفرح،ينامرهق،يناگمھ،

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩٢رون مايپ١٣٨٩يناھارف لضفلاوبايندب تيبرت رد يزير همانرب و تيريدميعطق۵۴٠٣يتست

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۶٣٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۶۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

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

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۶۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) 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 هشيدنا۶۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶٧٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۶٨٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶٩٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

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 گنھرف٧٠٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا٧١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا٧٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٧٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا٧۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٧۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧۶٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

Page 3 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 




