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رون مايپ هاگشناد
١٢:١٧ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 ات ۵۶ هحفص زا(٣ لصف ،)۵۵ ات ٣۵ هحفص زا(٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠يظعاو ليلج١ يمومع تايضاير يشيامزآ۵۴٧۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يمومع يضاير١٣٩٧٢١١١١۴٠٧
 ات ١۴١ هحفص زا(۵ لصف ،)١٢-٣ شخب و ٨۴ ات ٧٧ ،٧۴
 هحفص زا(٧ لصف ،)٢۴۵ ات ١٨۶ هحفص زا(۶ لصف ،)١٨۵
 زا( ٩ لصف ،)٣٢٠ ات ٢٨٩ هحفص زا(٨ لصف ،)٢٨٨ ات ٢۴٧
 فذح اياضق هيلک تابثا .دوش هعلاطم )٣٨۴ ات ٣٢١ هحفص
دشاب يم

 لوا و مود تمسق -٢  ي مو م ع  ي ضا ير يشيامزآ۴٩۴۴يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع يضاير٢٣٩٧٢١١١١۴٠٨
) ي م ي ش  ه ت شر(

 زا و ۵ لصف ناياپ ات ٢ لصف يادتبا زا لوا تمسق زارون مايپ١٣٩٢يميھاربا يدهم دمحم
 هعلاطم ٨ لصف ناياپ ات ۶ لصف يادتبا زا مود تمسق
.دوش

رون مايپ١٣٩٢يليبدرا رافص لامجيلومعم ليسنارفيد تالداعم يشيامزآ٨٢٧۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴ليسنارفيد تالداعم٣٣٩٧٢١١١١۴٠٩
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠ يرا ه ب ا ضرد م ح م نو س ن ب  س ير ھكيناكم - ١ هياپ كيزيف يشيامزآ۵٣٨٨يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يمومع كيزيف۴٣٩٧٢١١١٣٢۵٨
 رميلپ يسدنهم ،يميش يسدنهم ياھ هتشر ياربرون مايپ١٣٩٢يمظاكوبا ميھاربا دمحم٢ هياپ كيزيف يشيامزآ۴٩۶٢يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يمومع كيزيف۵٣٩٧٢١١١٣٢۵٩

 لصف :)اهشيارگ هيلك( تفن يسدنهم ،)اهشيارگ هيلك(
 شخب( ۵ ،)٣-۴ و ٢-۴ ،١-۴ ياھ شخب( ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ
-٧ و ٢-٧ ،١-٧ ياھ شخب( ٧ ،۶ ،)٣-۵ و ٢-۵ ،١-۵ ياھ
 شخب(٩ ،)۶-٨ و ۵-٨ ،۴-٨ ،٢-٨ ،١-٨ ياھ شخب( ٨ ،)٣
 و ٣-١٠ ،٢-١٠ ،١-١٠ ياھ شخب( ١٠ ،)٢-٩ و ١-٩ ياھ
 ياھ شخب( ١٣ و )٢-١١ و ١-١١ ياھ شخب( ١١ ،)۴-١
 هتشر يقبام يارب .دوش هعلاطم )٣-١٣ و ٢-١٣ ،١-١٣
،٣ ،)۶-٢ شخب ءزج هب( ٢ ،١ ياھ لصف : يسدنهم ياھ
،)۶-۵ شخب ءزج هب( ۵ ،)۶-۴ و ۴-۴ ياھ شخب ءزج هب( ۴
 و ٩ ،)لصف رخآ ات ۶-٨ و ٣-٨ ياھ شخب ءزج هب( ٨ ،٧ ،۶
دوش هعلاطم )٧-١٠ و ۴-١٠ ياھ شخب ءزج هب( ١٠

رون مايپ١٣٩٢يكھد داژ نا با ب د م حا١  ه يا پ  ك يز ي ف  ها گ ش يا مزآ را ك رو ت سديھاگشيامزآ نوتم۵١۶٢يحيرشت١٠١٣٢ كيزيف هاگشيامزآ۶٣٩٧٢١١١٣٢۶٠
.دوش فذح ٧ لصفرون مايپ١٣٩٢يوترپ هبيط١يلآ يميش يشيامزآ۵۴۶٢يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يلآ يميش٧٣٩٧٢١١١۴٣٠١
رون مايپ١٣٩٠يوترپ هبيط١يلآ يميش هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨٩۶يحيرشت١٠١٣٢ يلآ يميش هاگشيامزآ٨٣٩٧٢١١١۴٣٠٢
دوش فذح ٨ و ٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠يوترپ هبيط٢يلآ يميشيعطق۵٠۴۶يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ يلآ يميش٩٣٩٧٢١١١۴٣٠٣
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٠٣٩٧٢١٢١١۴١٠

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

رون مايپ١٣٩٢

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز١١٣٩٧٢١٢١٢٢۵۵
يليلخ

رون مايپ١٣٩٢

 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسارون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١٢٣٩٧٢١٢١٣٢٠٩
.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ

رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو١۴٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣١
رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١۶٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك١٧٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا١٨٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا١٩٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢١٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢٢٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخبفراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف٢٣٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست١٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۵

يياضر
رون مايپ١٣٩٢

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا٢۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶
يياضر

رون مايپ١٣٩١
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٧
 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت٢٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨

يلامك
رون مايپ١٣٩٢

رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢)ميھافم و ينابم(يمالسا قالخا٢٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٩
رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٢٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد٣٠٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠١١۶ يمومع هاگراك٣١٣٩٧٢١٣١٧٠١٣
 -هداز كلم اضرمالغنملوھ پيليف كجترارح لاقتناباتك۶٧۵٣يحيرشت٣٠٣۶ترارح لاقتنا٣٢٣٩٧٢١٣١٧٠٢۵

 يناشاك نيسحدمحم
راصح

دوش هعلاطم ٧ و ۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفادرف ناهج١٣٨۵

 شخب ٢ لصف زا .دوش هعلاطم ١٠ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنازادرپون١٣٩٣يراظتنا اضريلعيلياو نيماجنب،رتيرتسا ليالروتكيوتالايس كيناكمباتك۶١٨١يحيرشت٣٠٣۶تالايس كيناكم٣٣٣٩٧٢١٣١٧٠٢۶
.دوش فذح ٩-٢ ،۶-٢ ،۵-٢

متسيس( يميش يسدنهم كيمانيدومرتباتك٧۶٠٨يحيرشت٣٠٣۶يميش يسدنهم كيمانيدومرت٣۴٣٩٧٢١٣١٧٠۶٠
)يسدنهم و كيرتم

 نو كيردنھ ،تيمسا كام فزوج
سن

 داهج١٣٩٢يسابلك روصنم
 يھاگشناد
 هاگشناد(
 ريما يتعنص
)ريبك

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 رد تابساحم ينابم و يناينب لوصاباتك۶۵٩۶يحيرشت٣٠٣۶داوم و يژرنا هنزاوم٣۵٣٩٧٢١٣١٧٠۶۴
يميش يسدنهم

 هاگشناد١٣٩١يبارهس يضترموالب لميھ رنتام ديويد
ريبكريما

-۴ شخب (۴ و ) ٣-٣ ، ٢-٣ ،١-٣ شخب(٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم ) ۴-۵، ۴-٣،۴-۴، ٢-۴، ١

 هدكشھوژپ١٣٧٨نايدارم كمايسثوب دلارجهطساو و يلآ يازگنر داوم يتعنص ديلوتباتك۶٣٧۶يحيرشت و يتست٣٠٣٠هطساو داوم يژولونكت و يميش٣۶٣٩٧٢١٣١٧٠٨٣
گنر عيانص

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 يجاح نسحم ،يورسخ اضريلعيجاسن ياھ گنر يياسانش و تخاسباتك۶۶١١يحيرشت و يتستهطساو داوم يژولونكت و يميش٣٩٧٢١٣١٧٠٨٣
يفيرش

 هاگشناد١٣٨۵
ريبكريما

.دوش فذح ۵ و ۴ ياھ لصف

 ،يمراط راشفا زرمارفليرم دراودا ،پمر لوپاھرميلپ زتنسباتك٧۵٩۶يحيرشت و يتست٣٠٣٠نويسازرميلپ كيتينيس و يميش٣٧٣٩٧٢١٣١٧٠٨۴
نايدهمروپ ديعس

 هاگشناد١٣٩٢
 يتعنص
 يلپ(ريبكريما
)نارهت کينکت

 هب( ٣ ،)٢-۴ تالداعم ٢-٢ شخب ءزج هب( ٢ ،١ ياھ لصف
 ،۵-۴ ،۴-۴ ،٣-۴ ياھ شخب ءزج هب( ۴ ،)٨-٣ شخب ءزج
-۶ شخب ءزج هب( ۶ ،)۴-۵ شخب ءزج هب( ۵ ،)٧-۴ و ۴-۶
 )۵-١٠ و ٣-٣-١٠ ياھ شخب ءزج هب( ١٠ و )۶-٣-۶ و ۵-٣
.دوش هعلاطم

رون مايپ١٣٩٠يمالسا گنشوھ١ كيزيف يميشيعطق۴٩١٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيزيف يميش٣٨٣٩٧٢١٣١٧٠٨٧
 بيبح ديس -يحلاص يقت دمحم١كيزيف يميش هاگشيامزآيھاگشيامزآ نوتم۵١٠۴يحيرشت٠١٣٢كيزيف يميش هاگشيامزآ٣٩٣٩٧٢١٣١٧٠٨٨

يوسوم هلا
رون مايپ١٣٩١

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶فايلا ديلوت يژولونكت۴٠٣٩٧٢١٣١٧٠٨٩
.دوش هعلاطم ٢٢ لصف رخآ ات ١١ لصف زا :مود دلج زاورشيپ١٣٨٨يناردنزام يلع دمحم سدنهم)مود دلج(نيزر و گنر يژولونكتباتك۶٣٨۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠يتعنص ياھ نيزر يسدنهم۴١٣٩٧٢١٣١٧٠٩٠
 كيتينيس و يميش هاگشيامزآ۴٢٣٩٧٢١٣١٧٠٩١

نويسازيرميلپ
 ماما هاگشناد١٣٨٧ينيسح نيسح ديسرميلپ يميش هاگشيامزآباتك۶٠٨۴يحيرشت٠١٣٢

نيسح
 هعلاطم ۴٠ و ٣۵ ،٢۵ ،٢٣ ،٢٢ ،١٨ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ تاشيامزآ

.دوش
 ياھدربراک و صاوخ ،زتنس( گنر يميشباتك٨٩٣۵يحيرشت٣٠٣٠ازگنر داوم يژولونكت و يميش۴٣٣٩٧٢١٣١٧٠٩٢

)يلآ ياهتنمگيپ و ازگنر داوم
 -يورسخ اضريلعرجنيلوز

 -گيجنرق نيدلا لامک
داژن نيسح ناگژم

 هاگشناد١٣٩١
 يتعنص
ريبکريما

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

 يسدنهم و يميشورتكلا۴۴٣٩٧٢١٣١٧٠٩٣
يگدروخ

 يلعدمحم رتكدنوريپ .لا.يديگدروخ يميشورتكلاباتك۵٩٨٧يحيرشت و يتست٣٠٣٠
 يولع شوهم،راذعلگ
ينيئان

 هاگشناد١٣٨۴
ناهفصا

 داهج١٣٩٢راينمهب نيسحمرج لاقتناباتك۶۴٣۶يحيرشت٣٠٣۶مرج لاقتنا۴۵٣٩٧٢١٣١٧٠٩۴
 يھاگشناد
نارهت هاگشناد

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 داهج١٣٩١يبارهس يضترمليپ ليپسنولواتکاييايميش ياھروتكار يحارطباتك٧۶٠٢يحيرشت٣٠٣٠روتكآر حرط و كيتنيس۴۶٣٩٧٢١٣١٧١٠٣
 يھاگشناد
 هاگشناد(
 ريما يتعنص
)ريبك

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

 داهج١٣٩٢يھوكش نيريش -يردان مساقيژولوئرباتك٧۵٩٧يحيرشت و يتست٣٠٣٠اھرميلپ يژولوئر۴٧٣٩٧٢١٣١٧١١۶
 يھاگشناد
 هاگشناد(
 ريما يتعنص
)ريبك

۴ ،)۵-٣شخب( ٣ ،)٢-٢-٢-٣-٢ شخب( ٢ ياھ لصف
.دشاب يم فذح ) ٧-۵ ات ۴-۵ شخب( ۵ و )۴-۴شخب(
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف_١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتيميش يسدنهم_١٧ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتگنر يژولونكت و مولع - رميلپ يسدنهم_١۶ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٢:١٧ - ١٣٩٧/١١/٠١ :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
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠تنيپ ديلوت يژولونكت۴٨٣٩٧٢١٣١٧١١٧
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٠٢٠ يزرگنر داوم يژولونكت و يميش۴٩٣٩٧٢١٣١٧١٢٠
 گنر ياھ لمحم كيزيف يميش۵٠٣٩٧٢١٣١٧١٢١

هدش
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠

 يژولونكت و يميش هاگشيامزآ۵١٣٩٧٢١٣١٧١٢٢
ازگنر و هطساو داوم

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴

 و يميشورتكلا هاگشيامزآ۵٢٣٩٧٢١٣١٧١٢٣
يگدروخ يسدنهم

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 ياھ نيزر يسدنهم هاگراك۵٣٣٩٧٢١٣١٧١٢۴
يتعنص

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶

دلج( يميش يسدنهمرد تايضاير دربراكباتك۶۵٩٩يحيرشت٣٠٣٠گنر رميلپ رد يسدنهم تايضاير۵۴٣٩٧٢١٣١٧١٢۵
)لوا

 هاگشناد١٣٩٠طارخ ضاير ، رذآ كين رهچونم
ريبكريما

 هعلاطم )٧-۴ شخب ءزج هب( ٧ لصف رخآ ات ١ لصف زا
.دوش

 هاگشناد١٣٧۴نايدارم كمايسگنر يژولونكت ملع لوصاباتك۶۶٠۶يحيرشت٣٠٣٠گنر لرتنك۵۵٣٩٧٢١٣١٧١٢٧
ريبكريما

دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 دلج( يميش يسدنهم رد دحاو تايلمعباتك۶٠٧۵يحيرشت٣٠٣٠دحاو تايلمع۵۶٣٩٧٢١٣١٧١٢٨
)مود

 ،يديمح رغصا يلعتيمسا - لا نراو
نايجتشر دواد

 رشن زكرم١٣٨٨
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٢٠ و ١٩ ،١٨ ،١٧ ياھ لصف :مود دلج زا

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠پاچ ياھرھوج يژولونكت۵٧٣٩٧٢١٣١٧١٢٩
 نيدلا لامک،يورسخ اضريلعزلولس تاتسا و يعونصم فايلا يزرگنرباتك٧۶٠٠يحيرشت و يتست٢٢٠٢٠ يزرگنر داوم يژولونكت و يميش۵٨٣٩٧٢١٣١٧١٣٠

کيجنرق
 داهج١٣٨٩

 يھاگشناد
 هاگشناد(
 ريما يتعنص
)ريبك

.دوش فذح ٢ و ١ ياھ لصف

 يژولونكت و يميش هاگشيامزآ۵٩٣٩٧٢١٣١٧١٣١
ينيئتورپ يزرگنر داوم

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶تنيپ ديلوت يژولونكت هاگراك۶٠٣٩٧٢١٣١٧١٣٢
 هاگشناد١٣٩١رذآ كين رهچونميميش يسدنهمرد دنيآرف لرتنك ينابمباتك۶۶٠١يحيرشت٣٠٣٠گنر و رميلپ عيانص رد دنيآرف لرتنك۶١٣٩٧٢١٣١٧١٣٣

ريبكريما
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴گنر ديلوت هرابود۶٢٣٩٧٢١٣١٧١٣۴
 دمحا ديسنيتسيرك يرگ -يليروا زميجيھاگتسد هيزجت يميش يشيامزآ۵٢۵۵يحيرشت و يتست٣٠٣٠يھاگتسد زيلانآ و يياسانش۶٣٣٩٧٢١٣١٧١٣۵

يياركشريم
.دوش فذح ١٠ و ٩ ،٨ ،۶ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠

 ياھ شكور ديلوت تالآ نيشام۶۴٣٩٧٢١٣١٧١٣۶
حطس

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠١٠

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢گنر لرتنك هاگشيامزآ۶۵٣٩٧٢١٣١٧١٣٧
 يژولونكت و يميش هاگشيامزآ۶۶٣٩٧٢١٣١٧١٣٨

٢ يزلولس فايلا يزرگنر داوم
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 ياھ شكور ديلوت هاگشيامزآ۶٧٣٩٧٢١٣١٧١٣٩
حطس

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 -ينيدباعريم يبتجموسيم ردناسكلا وکسوتيردوپ ياھ ششوپ يژولونكت و يميشباتك٨٩٣٧يحيرشت٢٠١۶ردوپ يژولونكت۶٨٣٩٧٢١٣١٧١۴٠
درف يکزاپ الهش

 تاراشتنا١٣٨٣
 هاگشھوژپ
 و رميلپ
يميشورتپ

 ءزج هب( ۵، ۴،)٢-٣ شخب ءزج هب( ٣، ٢، ١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم )١-۶ شخب ءزج هب( ۶ ،)۶-۵ شخب

 رميلپ يكيناكم يكيزيف صاوخ۶٩٣٩٧٢١٣١٧١۴٣
گنر عيانص رد هدافتسا دروم ياھ

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠

 شكور تيفيك لرتنك هاگشيامزآ٧٠٣٩٧٢١٣١٧١۴۴
حطس ياھ

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 يژولونكت و يميش هاگشيامزآ٧١٣٩٧٢١٣١٧١۴۵
٣ يعونصم فايلا يزرگنر داوم

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣٩۶هژورپ٧٢٣٩٧٢١٣١٧١٩۶
-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٠٣٢يزومآراك٧٣٣٩٧٢١٣١٧١٩٧
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢مدقم ناگداز ميرك دوادC هتفرشيپ يزاس همانرب يشيامزآ٨١٨٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يزاس همانرب٧۴٣٩٧٢١۵١١٠٧۴

Page 3 of 3دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص٣ ( تاحفص هیلک

01/21/2019https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*Pnueb*com 

نيمسال دوم 9۸-97 




