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رون مايپ هاگشناد
١٠:١۶ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
ريبكريما١٣٩٢بوك نيرز نيسحلادبعمالسا همانراكباتك۶۵٩٠يتست٢٠١٢يمالسا ندمتو گنھرف تايلك٢٣٩٧١١٢٢٠٢۴۶
رون مايپ١٣٨٩يليلج يدهمماش و رصم رد مالسا خيراتهوزج٧٠۴۶يتست٢٠١٢ماشورصمرد مالسا خيرات٣٣٩٧١١٢٢٠٢۴٩
دوش هعلاطم ۶و ۵ ،۴ ،١ ياھ لصفديفم هاگشناد١٣٩١يحريف دوادمالسا رد تلود لوحت خيراتباتك٩٠٢٧يتست١٢٠١٢ يمالسا تاليكشت خيرات۴٣٩٧١١٢٢٠٢۵٢
 راگزور زا(ناريا يشزومآ ياھداهن گنھرفباتك١٠۴٩٩يتست٢٠١٢مالسارد شرورپو شزومآ خيرات۵٣٩٧١١٢٢٠٢۶۶

)يوفص تلود سيسات ات ناتساب
 هعلاطم ) اهناتسراميب يادتبا (٣٠٢ هحفص ات ۶٩ هحفص زانارهت هاگشناد١٣٩٣يئاسك هلارون

.دوش
دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 روهظ زا مالسا يليلحت خيرات٧٣٩٧١١٢٢٠۶٨۴

نايوما طوقس ات مالسا
تمس١٣٩۶داژن يرگرز نيسحمالغتبيغ ات تثعب زا مالسا يليلحت خيراتباتك١١٠٧۴يتست٢٠١۶

 يناطلس يبتجم ،يدابع يدهميمالسا ندمت رد مولع خيراتهوزج٩٧٨٩يتست١٢٠١۶ يمالسا ندمت رد مولع خيرات٨٣٩٧١١٢٢٠۶٨۵
يدمحا

.دوش هعلاطم هوزج هرخآ ات ٣٢ هحفص زارون مايپ١٣٩۴

رون مايپ١٣٨۶يلضف بنيزمالسا ناهج رد يراگن ايفارغجهوزج٩٧٩٠يتست٢٠١۶مالسا ناهج يخيرات يايفارغج٩٣٩٧١١٢٢٠۶٨۶
 تاعلاطم زكرم١٣٨٧يعيفر زورهبيناليك ناسرع دجاميمالسا ندمت رد يتيبرت يارآ ريسباتك٩٧٩٢يتست٢٠١۶مالسا رد تيبرت و ميلعت خيرات١٠٣٩٧١١٢٢٠۶٨٧

 رهش يگنھرف
 نامزاس نارهت
يرنھ يگنھرف
 يرادرهش
نارهت

رون مايپ١٣٩۴يدابع يدهم١ يصصخت يسيلگنا نابزهوزج٩٧٩١يتست١٢٠١۶ يصصخت يسيلگنا نابز١١٣٩٧١١٢٢٠۶٨٨
 روهظ زا مالسا يليلحت خيرات١٢٣٩٧١١٢٢٠۶٨٩

دادغب طوقس ات نايسابع
 ات نايسابع روهظ زا مالسا يليلحت خيراتهوزج٩٨٧۶يتست٢٠١۶

دادغب طوقس
رون مايپ١٣٩۴يلوتم اضر دمحا

شورس١٣۶۶مارآ دمحامالسا رد ملعباتك٩٨٩١يتست٢٢٠١۶ يمالسا ندمت رد مولع خيرات١٣٣٩٧١١٢٢٠۶٩٠
 ندمت و خيرات ذخام تخانش١۴٣٩٧١١٢٢٠۶٩١

مالسا
 يسررب و دقن ناريا رد يسيون خيراتباتك١١٠٧۵يتست٢٠١۶

ازريم ات يمعلب يلع وبا زا ( هديزگرب عبانم
) ينامرک ناجاقآ

تمس١٣٩۶يراديق يميدق سابع

 ريسرد يشواک يسانش قرش هچخيراتباتك٩٨٧٨يتست٢٠١۶برغ رد يسانش مالسا١۵٣٩٧١١٢٢٠۶٩٢
برغ رد يمالسا تاعلاطم

 داهج١٣٨۶نايلگ يتمھ هللادبع
 يھاگشناد
دهشم

رون مايپ١٣٩۴يدابع يدهم٢ يصصخت يسيلگنا نابزهوزج٩٨٧٧يتست٢٢٠١۶ يصصخت يسيلگنا نابز١۶٣٩٧١١٢٢٠۶٩٣
 طوقس زا مالسا يليلحت خيرات١٧٣٩٧١١٢٢٠۶٩٩

هيوفص ناياپ ات دادغب
 ات دادغب طوقس زا مالسا يليلحت خيراتهوزج٩٨٧٩يتست٢٠١۶

هيوفص ناياپ
 هيوفص هرود رد هعيش بھذم شخب تيوھ دركراك ثحب زارون مايپ١٣٩۴يدمحا يناطلس يبتجم

.دشاب يم فذح هوزج ياهتنا ات
رون مايپ١٣٩۵يوضر لضفلاوبا ديسخيرات هفسلف يشيامزآ٩٨٨٨يحيرشت٢٠١۶خيرات يرظن و يملع هفسلف١٨٣٩٧١١٢٢٠٧٠٠
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١٩٣٩٧١١٢٢٠٧٠١
 و برغم رد مالسا يليلحت خيرات٢٠٣٩٧١١٢٢٠٧٠٢

سلدنا
 ابيز ،يولع يقداص دومحمسلدنا و برغم رد مالسا يليلحت خيراتهوزج٩٨٨٠يتست٢٠١۶

يعيفش
رون مايپ١٣٩٧

 ندمت رد يرامعم و رنھ خيرات٢١٣٩٧١١٢٢٠٧٠٣
يمالسا

 ياھرنھ يمالسا ندمت رد رنھ هعومجمباتك١١١١۵يتست٢٠١۶
يعانص

 - هداز راطع ميرکلا دبع رظن ريز
رايشوھ نارهم

تمس١٣٩۶

۴و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف موس شخب زا و ۴ لصف مود شخبريبکريما١٣٩۶مارآ دمحانوتبمل.س.ک.نآ - تلوھ.ما.يپجيربمک هاگشناد شھوژپ مالسا خيراتباتك١١٠٧٣يتست٢٠١۶)روحم شزومآ( ناينامثع٢٢٣٩٧١١٢٢٠٧٠۴
.دوش هعلاطم

 رد مالسا ناهج قرشرد همجرت تضهنباتك١٠۴٩٧يتست١٢٠١٢ مالسا رد مولع خيرات٢٣٣٩٧١١٢٢٠٧۶٩
يرجھ مراهچ و موس نرق

تمس١٣٩١دنو هنيئآ قداصيليمج ديشر

 راگزور زا(ناريا يشزومآ ياھداهن گنھرفباتك١٠۴٩٩يتست١٢٠١٢ مالسا رد شرورپ و شزوما خيرات٢۴٣٩٧١١٢٢٠٧٧٧
)يوفص تلود سيسات ات ناتساب

 هعلاطم ) اهناتسراميب يادتبا (٣٠٢ هحفص ات ۶٩ هحفص زانارهت هاگشناد١٣٩٣يئاسك هلارون
.دوش

 و ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرشن هب١٣٩٣يوسوم لامجديسيعافرلا رونايمالسا تاليکشتباتك١٠۵٠٠يتست١٢٠١٢ يمالسا تاليكشت خيرات٢۵٣٩٧١١٢٢٠٧٨٢
.دوش هعلاطم ١۴

رون مايپ١٣٨٩يليلج يدهمماش و رصم رد مالسا خيراتهوزج٧٠۴۶يتست١٢٠١٢ ماش و رصم رد مالسا خيرات٢۶٣٩٧١١٢٢٠٧٨۶

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
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نيمسا




