
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا-٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٧١ : نوناق لامعا مرت) يولع فراعمو نيد لوصا( هغالبلا جهن-۴١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:۵۵ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ 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
رون مايپ١٣٩١نايريصن هلاديتغالب مولع يشيامزآ۴٨٧٨يتست٢٠١٢يغالب مولع٢٣٩٧١١٢٢٠٠٨٠
 تاحلطصم يھوژپ زاب-ثيدحلا هياردباتك٧۴١٢يتست٢٠١٢ثيدحلا هيارد٣٣٩٧١١٢٢٠٠٩٧

نيقيرف هاگن رد يثيدح
 هعلاطم باتك رخآ ات ) ربخ تاميسقت( ٣ لصف يادتبا زاتمس١٣٩٢يسيفن يداش

دوش
رون مايپ١٣٩١يبيقن مساقلاوباديسيمالسا مولعرد قيقحت شور يشيامزآ۵۵۶٩يتست٢٠١٢يمالسا مولعرد قيقحت شور۴٣٩٧١١٢٢٠١٣۶
رون مايپ١٣٩١راعش رفعج٣ يبرع يناوخ نتمهمانسرد۶٩٧۶يتست٢٠١٢يبرع نوتم كردو تئارق۵٣٩٧١١٢٢٠١۴٠
 جهن اب يئانشآ (ديشروخ همشچباتك۶٨٠۵يتست١٢٠١٢ هغالبلا جهن تخانش۶٣٩٧١١٢٢٠١٨٨

)هغالبلا
 جهن هطبار تخانش( مجنپ شخب لوا ات باتك لوا زاايرد١٣٩٣ينارهت داشلد يفطصم

.دوش هعلاطم )نآرق اب هغالبلا
رون مايپ١٣٨٩يرفعج يدهم دمحمهغالبلا جهن ياتسار رد يبدا نوتمهوزج٨٨۴۴يتست٢٠١۶هغالبلا جهن ياتساررد يبدا نوتم٧٣٩٧١١٢٢٠٣٢۵
 داينب١٣٠٠يناقاخ دمحمهغالبلا جهن رد تغالب ياھ هولجباتك٨۶٧٧يتست٢٠١۶يغالب مولع٨٣٩٧١١٢٢٠٣٢۶

هغالبلا جهن
.دوش هعلاطم ٢٢٢هحفص ات ۶٨ هحفص زا لوا شخب

 دمحا ديس - اينازريم اضر دمحميدربراك وحنباتك١٠۶١۶يتست٢٠١۶يدربراكوحن٩٣٩٧١١٢٢٠٣٢٧
هدازماما

رون مايپ١٣٩۶

 بدا رد هغالبلا جهن(باتفآ هاگرابردباتك٩٣٧٢يتست٢٠١۶يسراپ بدارب هغالبلا جهنريثات١٠٣٩٧١١٢٢٠٣٢٨
)يسراپ

 هدكشھوژپ١٣٨٠دمحمازريم اضريلع
و يناسنا مولع
 تاعلاطم
يگنھرف

نانبل مولعلااراد١٣٠٠يوسوملا رقاب نسحمهغالبلا جهن مولع يلا لخدملاباتك٨۶٣٨يتست٢٠١۶)١( هغالبلا جهن مولع١١٣٩٧١١٢٢٠٣٢٩
توريب،

 قيثوتلا نيب هغالبلا جهن( يناثلا لصفلا يادتبازا
 )لئاسرلا و بتكلا داريا ناش( ات ١٣١ هحفص )كيكشتلاو
.دوش هعلاطم ٣٣١ هحفص

 هلاقم زا و راصق تاملک ١۴٠و ٧٧ ،٢٣ ،١۴ ،۴ ،٢ ثحابمرون مايپ١٣٨٩يجان نيما يداھ دمحميسيلگنا نابزهوزج٧٢١۶يتست٢٠١۶يسيلگنا نابز١٢٣٩٧١١٢٢٠٣٣٠
.دوش هعلاطم هلاقم رھ لوا هحفص راهچ اھ

تمس١٣٩١يرباص يلعيبرعلا بدالا يف هروطتو يبدالادقنلاباتك٧٣١٠يتست٢٠١۶يبدادقن١٣٣٩٧١١٢٢٠٣٣٨
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ شخبتمس١٣٩٢يرهپس دمحميكم مظاك دمحمنايسابع رصع رد يمالسا ندمتباتك٧٣٧۵يتست٢٠١۶ندمت خيرات١۴٣٩٧١١٢٢٠٣٣٩
 ماما تموکح خيرات ليلحت " ييانيب حولباتك٩١٢٠يتست١٢٠١۶ريما ترضح يليلحت خيرات١۵٣٩٧١١٢٢٠٣۴٠

"هغالبلا جهن رب ديکات اب )ع( يلع
يلع ماما تموكح رصع:ييانيب حول يادتبا زا لوا شخبايرد١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصم

 ،يوراشيپ تالكشم موس شخب يادتبا ات ٢٢٧هحفص )ع(
 هعلاطم )ع(يلع ماما تاحالصا اب اھ هلباقم و اھ تفلاخم
.دوش

 يسانش باتک( )٢( هغالبلا جهن مولعهوزج٧٢٢٩يتست٢٢٠١۶ هغالبلا جهن مولع١۶٣٩٧١١٢٢٠٣۴١
)هغالبلا جهن

رون مايپ١٣٨٩ينارهت داشلد يفطصم

 )١ دلج -هغالبلا جهن يعوضوم حرش(باتك٩٠٩٠يتست٢٠١۶ديحوت١٧٣٩٧١١٢٢٠٣۴٢
يديحوت فراعم

)٢١ هحفص( لوا هبطخ رد يديحوت فراعم ثحبم يادتبا زاينيد تاعوبطم١٣٨٧يئابطابط يلع ديس
 هحفص( ١٠١ هبطخ رد يديحوت فراعم ثحبم يادتبا ات

.دوش هعلاطم )٢٨٣
 ماما تموکح خيرات ليلحت " ييانيب حولباتك٩١٢٠يتست٢٢٠١۶ريما ترضح يليلحت خيرات١٨٣٩٧١١٢٢٠٣۴٣

"هغالبلا جهن رب ديکات اب )ع( يلع
 و اھ تفلاخم ،يوراشيپ تالکشم( موس شخب يادتبا زاايرد١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصم

 ات ۴۴۵ هحفص ))ع( يلع ماما تاحالصا اب اھ هلباقم
 هعلاطم ۶٨۵ هحفص )نيفص راکيپ( مشش شخب يادتبا

.دوش
 مالسا يعامتجاو يسايس خيرات١٩٣٩٧١١٢٢٠٣۴۴

ق.ه۴١١ات
 ناماما روضح هرود -)١( عيشت خيراتباتك٧۶١٨يتست٢٠١۶

مالسلا مهيلع موصعم
 زا يعمج و يياقآ يرديح دومحم
 دمحا ديس رظن ريز ناگدنسيون
يرضخ اضر

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢

 تيادھ يارب يمچرپ )ص(لوسر ترضح(ثحبم يادتبا زاهوسا١٣٨۶جاهنم ميھارباهغالبلا جهن رد تماما و تفالخباتك٩١٠٣يتست٢٠١۶تماماو توبن٢٠٣٩٧١١٢٢٠٣۴۵
 تردق هرابرد(٢٢۴ هبطخ يادتبا ات )دنتشاذگ يقاب تما
.دوش هعلاطم)نآ زجع اي نايب

 دمحم يلع ديسيرتشوش خيش يقت دمحمهغالبلا جهن رد هصاخ توبنباتك٩١٢۶يتستتماماو توبن٣٩٧١١٢٢٠٣۴۵
يريازج يوسوم

 تاراشتنا رتفد١٣٩١
 يمالسا
 هب هتسباو
 هعماج
 هزوح نيسردم
مق هيملع

.دوش هعلاطم ١٠٢ هبطخ رخآ ات ١ هبطخ يادتبازا

 دلج(هغالبلا جهن حرش يف هغابصلا جهبباتك٩٠٩۶يتست٢٠١۶داعم٢١٣٩٧١١٢٢٠٣۴۶
١٢(

 يف :ثحبم يادتبا زا )نوثالث و نماثلا لصفلا( ١٢ دلجريبکريما١٣٧۶يرتشوش يقت دمحم
١۴ ناونعلا يادتبا ات )۶١ هحفص( هنجلا و رانلا و همايقلا
.دوش هعلاطم )١٨٣ هحفص( ٢١٨ هبطخلا نم
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت تايهلا-٢٠ : يشزومآ هورگ
٣٨٧١ : نوناق لامعا مرت) يولع فراعمو نيد لوصا( هغالبلا جهن-۴١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٠:۵۵ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 يسانش شور(ثيدحلادقنو ثيدحلا هقفباتك۵٨١٨يتست٢٠١۶ثيدحلادقنو مهف ينابم٢٢٣٩٧١١٢٢٠٣۵١
)تنس مهفودقن

 تاحلطصم ماسقا ( ٧لصف يادتبا ات باتک يادتبا زاشنادو گنھرف١٣٨۵يناميلس دواد
 )ثيدحلادقف يف ثيدحلا حلطصم اي نتم زا ذوخأم يثيدح
دوش هعلاطم

 رد يعوضوم ثحابم رانيمس٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶٠٣
 شزومآ(هغالبلا جهن مولعو فراعم
)روحم

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

 جهن هاگديد زا يسانش ناسنا٢۴٣٩٧١١٢٢٠۶٠۴
)روحم شزومآ(هغالبلا

هوسا١٣٨٨يلمآ يداوج هلادبع...ا تيآهغالبلا جهن رد يلمعو يرظن تمكحباتك٨۶٨١يتست٢٠١۶

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢۵٣٩٧١١٢٢٠۶٠٨
دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۶٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨

Page 2 of 2دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص٢ ( تاحفص هیلک

09/02/2018https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com

ل اول 97-98
نيمسا




