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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 يسانش بيسآردديدج ثحابم٢٣٩٧١١٢١٧٠٨٠

)روحم شزومآ ( يناور
 ساسارب ديدج يناور يسانش بيسآباتك١٠٢٩۴يتستيصصخت٢٠١۶

DSM۵ لوا دلج
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ، ۴ ، ١ ياھ لصف٢۶٣٠لاعفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يدمحم ديس ييحيرچاب

دوش هعلاطم ٧ و ٣ ،٢ ياھ لصف٣٣۶٢لاعفدنمجرا١٣٩۶٢٠١٧ناراکمھ و ناخرت يضترمنيد يسانشناور رب يا همدقمباتك١١١٢٣يتستيصصخت٢٠١۶نيد يسانشناور٣٣٩٧١١٢١٧٢٨۵
 يدهم ديس -يناجيابرذآ دوعسمنيد يسانشناور رب يدمآردباتك٨٩٩٩يتستيصصختنيد يسانشناور٣٩٧١١٢١٧٢٨۵

يوسوم
 هاگشھوژپ١٣٩٠٢٠١١

 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ لصف١٠۴٣لاعف

 - يسيلگنا نابز هب يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۶٠۵يتستيصصخت٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩٧١١٢١٧٢٨۶
يسانش ناور هتشر دشرا يسانشراك

.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢نيرزرمك ديمح رتكد

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩لاعفدشر١٣٩٣٢٠١۴اسراپ نيرسننملگ ليناديناجيھ شوھباتك٩١٣١يتستيصصخت٢٠١۶يناجيھ شوھ۵٣٩٧١١٢١٧٢٨٧
 شھوژپ اھ هيرظن رگن تبثم يسانشناورباتك١٠٢٩١يتستيصصخت٢٠١۶ميھافم و تايلك۶٣٩٧١١٢١٧٢٨٨

اهتسبراک و اھ
 و کيبت يقتدمحملوينوب انوليا و نورفھ تيک

يدنز نسحم
--لاعفثيدحلاراد١٣٩۴٢٠١۵

 تيآ رظن ريز ناگدنسيون زا يعمجيمالسا يسانشناور هب يھاگنباتك٩٣٠۵يتستيصصختميھافم و تايلك٣٩٧١١٢١٧٢٨٨
 مالسالا تجح و يورغ ...ا
يناجيابرذآ

 هاگشھوژپ١٣٩١٢٠١٢
 و هزوح
هاگشناد

 ناکما( ٣ ،)يمالسا يسانشناور ترورض( ٢ ياھ لصف٢۴٩٧لاعف
 لحارم و دنور( ۴ و )ينابم و تيھام ،فيرعت ،يجنس
.دوش هعلاطم )يمالسا يسانشناور نيودت

.دوش هعلاطم لوا شخب۴۵۵لاعفثيدحلاراد١٣٩٣٢٠١۴هديدنسپ سابعيگدنز زا تياضرباتك٩٣٠٨يتستيصصخت٢٠١۶يماكداش و تمالس٧٣٩٧١١٢١٧٢٨٩
 و سفن هب دامتعا،يداش ،تيوقت ياهھارباتك٩٩١٨يتستيصصختيماكداش و تمالس٣٩٧١١٢١٧٢٨٩

 ماگ هب ماگ همانرب( ناکدوک تيقفوم
 ييافوکش يارب تبثم يسانشناور
)هناکدوک

 رغصا يلعرپوھ ينج
 هثدحم ،يرابيوجوکاک
يرابيوجوکاک

--لاعفهژناد١٣٩۴٢٠١۵

 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتستيصصخت٢٠١۶هتفرشيپ قيقحت شور٨٣٩٧١١٢١٧٢٩٠
 و رظنديدجت اب(يعامتجا و يناسنا
)تافاضا

١٩ و ١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢۶۴١لاعفدشر١٣٩۴٢٠١١روالد يلع
.دوش هعلاطم

 ارگ تبثم يسانشناور، ينورد ينامداشباتك٩٣١٠يتستيصصخت٢٠١۶ينورد شزيگنا٩٣٩٧١١٢١٧٢٩١
رادياپ يدونشوخ تمدخ رد

 ،يزيربت يفطصمنمگيلس نيترام
 يلع ،يميرك نيمار
يرفولين

.دوش هعلاطم لوا شخب۴۵۵لاعفهژناد١٣٩٢٢٠١٣

 و ينامداش ملع( تبثم يسانشناورباتك٩٣٧٨يتستيصصختينورد شزيگنا٣٩٧١١٢١٧٢٩١
) ناسنا ياهيدنمورين

 ،يفيرش اشاپ نسحراك نلآ
دنز يفجن

.دوش هعلاطم ۶ لصف۶۶٢لاعفيملع١٣٩٣٢٠١۴

 ناوت يم هنوگج:هدش هتخومآ ينيبشوخباتك١١٠٨٣يحيرشتيصصخت٢٠١۶تبثم ياھ هزيگنا و تافص١٠٣٩٧١١٢١٧٢٩٢
داد رييغت ار دوخ يگدنز و تينھذ

 و هانپ رواد هدنزورفنمگيلس نيترام
يدمحم ارتيم

.دوش هعلاطم ١٢ و ٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۶٨لاعفدشر رشن١٣٩١٢٠١٢

 دركيور اب راتفر ميظنت يسانشناورباتك٩٣٠٩يتستيصصخت٢٠١۶)١( تبثم يسانشناور و ثيدح١١٣٩٧١١٢١٧٢٩٣
يمالسا

.دوش هعلاطم موس شخب و )٣ و ٢ ياھ لصف( مود شخب١٩٣٧لاعفثيدحلاراد١٣٨٨٢٠٠٩يعاجش قداصدمحم

 رد يدربراك يا هوژپ(ثيدح شنادباتك٩٢٢١يتستدشرا يناربج٢٠١۶ثيدح عبانم و خيرات١٢٣٩٧١١٢١٧٢٩۴
)يثيدح ياھ شناد تخانش

 و نآرق هاگشناد ناسردم ملق هب
ثيدح

--لاعفلامج١٣٩١٢٠١٢

 نوتم يتخانشناور مهف شور١٣٣٩٧١١٢١٧٢٩۵
ينيد

 هدکشھوزپ١٣٩٢٢٠١٣هديدنسپ سابعينيد نوتم يتخانشناور مهف شور هوزجهوزج٩٢٢٢يتستدشرا يناربج٢٠١۶
 و قالخا
 يسانشناور
 يمالسا
ثيدحلاراد

--لاعف

 يدرکيور اب لماک ناسنا يوگلاباتك٩٢٢٣يتستدشرا يناربج٢٠١۶يقيبطت يسانش ناسنا١۴٣٩٧١١٢١٧٢٩۶
يتخانشناور

 هسسؤم١٣٨٩٢٠١٠يريشب مساقلاوبا رتکد
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
)هر(ينيمخ

--لاعف

--لاعفرئاز١٣٨٩٢٠١٣يدوعسم يداهلادبعثيدح مهفباتك٩٢٢۴يتستدشرا يناربج٢٠١۶)ثيدح و نآرق( نوتم مهف ينابم١۵٣٩٧١١٢١٧٢٩٧
 ارگ تبثم يسانشناور، ينورد ينامداشباتك٩٣١٠يتستيصصخت٢٠١۶تبثم طباور١۶٣٩٧١١٢١٧٣١١

رادياپ يدونشوخ تمدخ رد
 ،يزيربت يفطصمنمگيلس نيترام

 يلع ،يميرك نيمار
يرفولين

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ياھ شخب١۴٩۶لاعفهژناد١٣٩٢٢٠١٣

 ناور و هرواشم ، تبثم يزاسزاب١٧٣٩٧١١٢١٧٣١٢
ارگ تبثم ينامرد

.دوش فذح ١ لصف۵٩۴لاعفدشر١٣٩١٢٠١٢هدس يتارب ديرفيئوم-رايگم .لا .انيجارگ تبثم يسانشناور نونفباتك٩٣١٣يتستيصصخت٢٠١۶

 و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،)١٢٨ ات ٩٩ هحفص زا(۵ ،۴ ،٢ ياھ لصف٣٠۴۴لاعفثيدحلاراد١٣٩۵٢٠١٣هديدنسپ سابع)٢ تساريو(يماكداش يمالسا يوگلاباتك٩٣١۴يتستيصصخت٢٠١۶)٢( تبثم يسانشناور و ثيدح١٨٣٩٧١١٢١٧٣١٣
.دوش هعلاطم ١۵

 اضردمحماناتمسا ثيدوج و نليك ينالم)لوا دلج(يقالخا دشر يامنھارباتك٩٣٨١يتستيصصخت٢٠١۶قالخا يسانشناور١٩٣٩٧١١٢١٧٣١۴
اضر يلع ،هدازريگناهج
 ميحر ديس ،يعاعش
رابت يتسار

 هاگشھوژپ١٣٨٩٢٠١٠
 گنھرف و مولع
يمالسا

.دوش هعلاطم مود شخب و لوا شخب ،تسخن راتفگ٢۶۴٣لاعف

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠١۶رانيمس٢٠٣٩٧١١٢١٧٣١۵
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢١٣٩٧١١٢١٧٣١۶
--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨

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

09/01/2018https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com

ل اول 97-98
نيمسا




