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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧

)دحاو
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶

 نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
ميرك

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠

 يرظن داصتقاباتك٩٧٨۶يتستيرابجا٣٠٢۴يژرنا داصتقا٣٣٩٧١١٢٢١٢٢۴
تفن يدربراكو

 تيبرت هاگشناد١٣٧٨١٩٩٩نايدمحا ديجم
 سردم
 هدكشھوژپ
داصتقا

٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶
.دوش هعلاطم

 ياهتسايس و يروئتباتك۶٧١۵يتستيرابجا۴٠٣٢هتفرشيپ نالك داصتقا۴٣٩٧١١٢٢١٢٢۵
نالك داصتقا

 ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٣ين١٣٩٢٢٠١٣يركاش سابعنوسنارب جا مايليو
.دوش هعلاطم ٢۴ و ٢٣ ،٢٠ ،١٩ ،١٧

 نآ دربراك و رازاب هيرظنباتك٧۵٣٠يتستيرابجا٣٠٢۴يعيبط عبانم داصتقا۵٣٩٧١١٢٢١٢٢۶
ناياپ يژرنا عبانم يارب
ريذپ

--تمس١٣٩۴٢٠١۵نايدمحا ديجم

 لداعت و يلخاد لداعت( ١٩٩ هحفص زا ۶ لصف٢٠٣۵رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتستيناربج٢٣٠٢۴نالك داصتقا۶٣٩٧١١٢٢١٢٣٧
 ،)لصف هصالخ رس( ٢٠٨ هحفص ات )يجراخ
 ينحنم جارختسا( ٣١۴ هحفص زا ٨ لصف
٣٢٢ هحفص ات )سپيليف ينحنم زا لک هضرع
٣٣۴ هحفص رد ٣ دنب و )يراکيب عاونا رس(
 رس( ٣٣۶ هحفص ات )هضرع شخب داصتقا(
 فذح اھ لصف هيلک ميامض و )لصف هصالخ
.دوش

.دوش هعلاطم ۵ لصف۶۵٧ين١٣٨٨٢٠٠٩يركاش سابعزرتلاو.ا-درايل .يج. را. يپدرخ داصتقا يروئتباتك۶٧٢۶يتستيرابجا۴٠٣٢درخداصتقا٧٣٩٧١١٢٢١٢٣٨
 درخداصتقا يروئتباتك٧۶۴٢يتستيرابجادرخداصتقا٣٩٧١١٢٢١٢٣٨

)يضاير برقت(
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ياھ لصف١٠٢۵اسر١٣٨٨٢٠٠٩نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩۶رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يدمصيجنس داصتقاهوزج١٠٨۴۵يتستيرابجا٣٠٢۴يجنسداصتقا٨٣٩٧١١٢٢١٢٣٩
 داصتقا يصصخت نابزهوزج١٠٣٠۴يتستيناربج٣٠٢۴يصصخت نابز٩٣٩٧١١٢٢١٢۴٠

يژرنا
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--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

 عماج يامنھارباتك٩٨٣٨يتستيناربج٣٠٢۴ديلوت و فاشتكا١٠٣٩٧١١٢٢١٢۴١
 نيمز ،تفن يسدنهم
 ،تفن يسانش
 و يرافح ،فاشتكا
ديلوت

 دمحا يلو ، هفيلخ دومحم
يدمحم دمحم اضر ريما،نايداجس

--اوآ باتك١٣٩٠٢٠١١

، ماخ تفن لقنو لمح١١٣٩٧١١٢٢١٢۴٢
 ياھ هدروارف و زاگ
يتفن

 و هناخراك يحارطباتك٧۵٧٧يتستيناربج٢٠١۶
داوم لقن و لمح

 ،يدنوخآ اضريلع ،يناقرف يلع
رالاسويد يلع،رف يهلا ناسحا

 داهج١٣٨٩٢٠١٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم ٢٠٠ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣١

 نابز هب يميشورتپباتك٩٨۴١يتستيناربج٢٠١۶يميشورتپ عيانص١٢٣٩٧١١٢٢١٢۴٣
هداس

 داهج تاراشتنا١٣٨٨٢٠٠٩يندماح رصانكيدروب لا دلانود
 يھاگشناد
نارهت دحاو

--

--رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقا يشيامزآ١١٣١١يتستيناربج٢٣٠٢۴ درخ داصتقا١٣٣٩٧١١٢٢١٢۴۴
 رقف زا هعسوت داصتقاباتك٧٨٩۶يتستيرايتخا٣٠٢۴هعسوت داصتقا١۴٣٩٧١١٢٢١٢۵١

للم تورث ات
٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶ين١٣٩٢٢٠١٣)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجوي

.دوش هعلاطم
 داصتقا رب يا همدقمباتك١٠٨٣٧يتستيرايتخا٣٠٢۴ناريا داصتقا١۵٣٩٧١١٢٢١٢۵٢

ناريا
 هعلاطم ١٧و ٩ لصف ،٧لصف ياهتنا ات١ لصف٣٠٩۵عفار١٣٩۵٢٠١۶يركاش سابع

.دوش
 روميت، يوقت يدهموفلودناگ ولراكناجللملا نيب داصتقاباتك٧۶٣٩يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴للملا نيب تراجت١۶٣٩٧١١٢٢١٢۵٣

يدمحم
 هدكشھوژپ١٣٨٠٢٠٠١

يداصتقا روما
 زا( ۴ ،)١٣٢ ات ٩٧ هحفص زا( ٣ ياھ لصف٢١٩٩

٢١٣ ات ٢٠٩ هحفص زا( ۵ ،)١٨٩ ات ١٧١ هحفص
 ات ٢٨١ هحفص زا و ٢۵٧ ات ٢۴١ هحفص زا و

٨ ،)۴٧٧ هحفص ات ٣٢۵ هحفص زا( ٧ ،۶ ،)٣٠١
.دوش فذح باتك رخآ ات ۵٠١ هحفص زا ٩ و

Page 1 of 2دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ)هحفص٢(تاحفصهیلک

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

www*pnueb*com

ل اول 97-98
نيمسا



اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتداصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيژرنا داصتقا-٢۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:۵٢ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
للملا نيب يبايرازاب١٧٣٩٧١١٢٢١٢۵۴

)روحم شزومآ(
--تمس١٣٩٣٢٠١۴يكليكز يياباب يلع دمحميللملا نيب يبايرازابباتك١٠٢٨٢يتستيرايتخا يمازلا٢٠١۶

 قوقحو يلام لوصا١٨٣٩٧١١٢٢١٢۵۵
للملا نيب يناگرزاب
)روحم شزومآ(

 نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيرايتخا يمازلا٢٠١۶
)مود دلج(

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧تمس١٣٩۵٢٠١۴

 نيب لقن و لمح هميب١٩٣٩٧١١٢٢١٢۵۶
يللملا

 هميب تايلكو لوصاباتك١٠٢٨١يتستيرايتخا٣٠٢۴
نآ دربراكو يربراب

--يناگرزاب قاتا١٣٩٠٢٠١١يماما نايدمحم داوج دمحم

 نيب لقن و لمح هميب٣٩٧١١٢٢١٢۵۶
يللملا

لقنو لمح هميب دربراكباتك١٠٣١٢يتستيرايتخا
للملا نيب تراجت رد

 لالج-يتالق مرتحم ميحر
نايماهس

--ارتآ١٣٩٠٢٠١١

للملا نيب يبايرازاب٢٠٣٩٧١١٢٢١٢۵٧
)روحم شھوژپ(

.دوش فذح ۶ شخب۴۵٠تمس١٣٩٣٢٠١۴يكليكز يياباب يلع دمحميللملا نيب يبايرازابباتك١٠٢٨٢يتستيرايتخا٣٠٢۴

 قوقح و يلام لوصا٢١٣٩٧١١٢٢١٢۵٩
للملا نيب يناگرزاب
)روحم شھوژپ(

 نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيرايتخا٣٠٢۴
)مود دلج(

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧تمس١٣٩۵٢٠١۴

 قوقح و يلام لوصا٣٩٧١١٢٢١٢۵٩
للملا نيب يناگرزاب
)روحم شھوژپ(

 نيب تراجت قوقحباتك٩١٠٠يتستيرايتخا
للملا

 هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٧٩تمس١٣٩۴٢٠١۵يوريش نيسحلا دبع
. دوش

 عبتت و قيقحت رانيمس٢٢٣٩٧١١٢٢١٢۶٠
يرظن

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢
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