
اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيماد تاديلوت يسدنهم_٢٧ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :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
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٩٢يدورف داھرفيرورپماد ثحابم -يمومع يرورپماد يشيامزآ۵٢٧۴يتست٢٠١۶يمومع يرورپماد١٣٩٧٢١١٢١٠۵٣
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٢٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣٢
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۴٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢ناريا يمالسا بالقنا۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٢۴

يتارھ
--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٨
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٧٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٨٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٩٣٩٧٢١٢٢٣١٧۴

يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف١٠٣٩٧٢١٢٢٩١٢٧
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٢٠١٢ يمالسا هشيدنا١١٣٩٧٢١٢٣٣٠٢۶

يياضر
--رون مايپ١٣٩١

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢نآرق يعوضومريسفت١٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٢٨
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت١٣٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٩
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمجو هداوناخ شناد١۴٣٩٧٢١٢٣٣٠۴۴

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

 يميھاربا اليهس -يرصن اميسلثم ديلوت يزولويزيف يشيامزآ۵۵٨٧يتست٢٠١۶لثمديلوت يژولويزيف١۵٣٩٧٢١۴١١٠۶٩
ييالك يطسو

--رون مايپ١٣٩٠

 هدنخرف -مدقم يرهپس تمشحيسيون هريج و اهکاروخ يشيامزآ١٠٩٧٢يتست٢٠١۶يسيون هريجواھ كاروخ١۶٣٩٧٢١۴١١٠٧٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩۶يسايق رديح -يناخ رھاط اضررويطو ماد ياھ يراميب و تشادهب يشيامزآ١٠٧۶٣يتست٢٠١۶رويطو ماد ياهيراميبو تشادهب١٧٣٩٧٢١۴١١٠٧۴
 يرهپس تمشح -يياضر هدنخرفماد يژولويزيف و حيرشت يشيامزآ٧٧٢٢يتست٣٠٢۴ماد يژولويزيف١٨٣٩٧٢١۴١١١٩۴

مدقم
--رون مايپ١٣٩۵

--رون مايپ١٣٩٠انديس فسوي ديسكيتنژ ينابم هاگشيامزآ يشيامزآ۴٩١١يحيرشت٠١٣٢كيتنژ هاگشيامزآ١٩٣٩٧٢١۴١١١٩۵
--رون مايپ١٣٨٩انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتست٢٠١۶كيتنژ٢٠٣٩٧٢١۴١١١٩۶
--رون مايپ١٣٨٨يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يتست٣٠٢۴يميشويب٢١٣٩٧٢١۴١١١٩٧
.دوش فذح ١٢ و ٢ ياھ لصف٩٩١رون مايپ١٣٩١يروباشين رغصا يلعيمومع يژولوكا يشيامزآ۴٩٩٨يتست٣٠٢۴يژولوكا٢٢٣٩٧٢١۴١١١٩٨
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩۵ينوناک نويامھ -يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ١٠٣۴٠يتست٢٠١۶تالامتحا و رامآ٢٣٣٩٧٢١۴١١١٩٩
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢تالامتحا و رامآ هاگشيامزآ٢۴٣٩٧٢١۴١١٢٠٠
 شوايس يفوص ديشردلانودكمماد هيذغتباتك۵٨٠۴يتست٢٠١۶رويط و ماد هيذغت٢۵٣٩٧٢١۴١١٢٠١

يدمحم ناج -
١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۵يديمع١٣٩٠

.دوش هعلاطم
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴رويط و ماد هيذغت هاگشيامزآ٢۶٣٩٧٢١۴١١٢٠٢
--رون مايپ١٣٩٠يمشپ يضترمماد حالصا يشيامزآ۵۵٠٣يتست۴٠٣٢رويط و ماد داژن حالصا٢٧٣٩٧٢١۴١١٢٠٣
 -يعلاط اضريلع -يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ۵٢٩۵يتست٢٠١۶يرورپماد ياهشيامزآ حرط٢٨٣٩٧٢١۴١١٢٠۴

يربكا يلعمالغ
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧رون مايپ١٣٩٠

 ياهشيامزآ حرط هاگشيامزآ٢٩٣٩٧٢١۴١١٢٠۵
يرورپماد

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

 يرهپس تمشح -يياضر هدنخرفيريش ياھواگ شرورپ يشيامزآ١٠٩۶٩يتست٣٠٢۴يرادواگ٣٠٣٩٧٢١۴١١٢٠۶
نئاق يلولهب هيطع -مدقم

--رون مايپ١٣٩۶

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يرادواگ هاگشيامزآ٣١٣٩٧٢١۴١١٢٠٧
--رون مايپ١٣٩۶يرادلاخ ديجم -يسايق رديحزب و دنفسوگ شرورپ يشيامزآ١٠٩۶۶يتست٣٠٢۴يراد دنفسوگ٣٢٣٩٧٢١۴١١٢٠٨
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يراد دنفسوگ زآ٣٣٣٩٧٢١۴١١٢٠٩
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١رون مايپ١٣٩٠يمف يلعنابعش نيسحيزرواشك شزومآ و جيورت لوصاهمانسرد۵١١۵يتست٢٠١۶يزرواشك شزومآ و جيورت٣۴٣٩٧٢١۴١١٢١٠

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

01/16/2019https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*Pnueb*com 

نيمسال دوم 9۸-97 



اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيزرواشك يسدنهم_١۴ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرتيزرواشك مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيماد تاديلوت يسدنهم_٢٧ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١۴:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/٢۶ :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
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يزرواشك شزومآ و جيورت زآ٣۵٣٩٧٢١۴١١٢١١
 هدنخرف ،مدقم يرهپس تمشحرويط شرورپ يشيامزآ١١٣٣٣يتست٣٠٢۴يرادغرم٣۶٣٩٧٢١۴١١٢١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٧

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يرادغرم زآ٣٧٣٩٧٢١۴١١٢١٣
--رون مايپ١٣٨٧يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١٠٨رتويپماك اب ييانشآ٣٨٣٩٧٢١۴١١٢١۴
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢رتويپماك اب ييانشآ زآ٣٩٣٩٧٢١۴١١٢١۵
--اوآ باتك١٣٨٩داژن يلئاضف نوديرفنآ يتشادهب يسرزاب و تشوگباتك۵٨۴٢يتست٢٠١۶نآ يسرزاب و تشوگ۴٠٣٩٧٢١۴١١٢١۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢نآ يسرزاب و تشوگ هاگشيامزآ۴١٣٩٧٢١۴١١٢١٧
 ديما -غاب هرق مساق لگ دحارويط و ماد تاديلوت يروآرف يشيامزآ۵۶٩٣يتست٢٠١۶يكاروخ داوم يژولونكت۴٢٣٩٧٢١۴١١٢١٨

يديمح
--رون مايپ١٣٩۵

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يكاروخ داوم يژولونكت هاگشيامزآ۴٣٣٩٧٢١۴١١٢١٩
١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۵رون مايپ١٣٩٠يفارشالا ردص رايرهم ديسهعرزم تيريدم يشيامزآ۵٢١٢يتست٢٠١۶يرورپماد ياھدحاو تيريدم۴۴٣٩٧٢١۴١١٢٢٠

.دوش هعلاطم
 ليعامسا - يلزق اهنت روميتيرورپماد رد تالآ نيشام دربراك يشيامزآ٩٢٣۵يتست١٠٨يرورپماد هژيو ياهنيشام۴۵٣٩٧٢١۴١١٢٢١

يديص
--رون مايپ١٣٩٣

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يرورپماد هژيو ياهنشيام زآ۴۶٣٩٧٢١۴١١٢٢٢
 هاگتسد ياهيراجنھان و اهيراميب۴٧٣٩٧٢١۴١١٢٢٣

لثم ديلوت
 ديلوت ياھ يراميب و ييامام نيون نامردباتك۶٢۴۶يتست٢٠١۶

)مود دلج( گرزب ماد لثم
 - تسيئوك گناي . سا تربار
لافلرت .رآرتلاو

ناياپ ات( ۴۶ ،۴۵ ،۴۴ ،)١٩۶ هحفص ناياپ ات( ۴٢ ياھ لصف١۶١١هيمورا هاگشناد١٣٩١يناوتاب يلعزور
 ناياپ ات( ۵٠ ،)٣۶٨ هحفص ناياپ ات( ۴٩ ،۴٧ ،)٣٢١ هحفص
.دوش هعلاطم ۵۴ و ۵٣ ،)٣٨۶ هحفص

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩نارهت هاگشناد١٣٩٠ميرك يتيگريش يروانف و تشادهبباتك۶۴۴٠يتست٢٠١۶نآ ياھ هدروآرف و ريش۴٨٣٩٧٢١۴١١٢٢۴
.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢نآ ياھ هدروآرف و ريش زآ۴٩٣٩٧٢١۴١١٢٢۵
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨رانيمس۵٠٣٩٧٢١۴١١٢٢۶
---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴يزومآراك۵١٣٩٧٢١۴١١٢٢٧
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