
ايميل استادشماره واتس آپ استادنوع ارزشيابي توسط استادشروعتاريخ امتحان
9183701707e.gh.pnu@gmail.comكار تحقيقي13:30احسان قدردانكارشناسياصول حسابداري٠١_١2١١668يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9183701707e.gh.pnu@gmail.comآزمون آنالين13:30احسان قدردانكارشناسياصول حسابداري ٠١2_١2١٤٠٠5شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183701707e.gh.pnu@gmail.comآزمون آنالين13:30احسان قدردانكارشناسياصول حسابداري ٠١2_١2١٤٠١١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183701707e.gh.pnu@gmail.comآزمون آنالين13:30احسان قدردانكارشناسياصول حسابداري ٠١2_١2١٤٠١8شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183701707e.gh.pnu@gmail.comآزمون آنالين13:30احسان قدردانكارشناسياصول حسابداري ٠١2_١2١٤٠٤5شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183701707e.gh.pnu@gmail.comآزمون آنالين13:30احسان قدردانكارشناسياصول حسابداري ٠١2_١2١٤٠68شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183701707e.gh.pnu@gmail.comآزمون آنالين13:30احسان قدردانكارشناسياصول حسابداري٠١2_١2١8888شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9183701707e.gh.pnu@gmail.comكار تحقيقي10:30احسان قدردانكارشناسياصول حسابرسي٠١2_١2١٤١6٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183701707e.gh.pnu@gmail.comكار تحقيقي10:30احسان قدردانكارشناسيحسابرسي ٠١2_١2١٤٠٣٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183701707e.gh.pnu@gmail.comكار تحقيقي10:30احسان قدردانكارشناسيزبان تخصصي ٠١2_١2١٤١٠8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183701707e.gh.pnu@gmail.comكار تحقيقي13:30احسان قدردانكارشناسيكنترلهاي داخلي و نظام راهبري شركتي٠١_١2١٤١58سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183701707e.gh.pnu@gmail.comكار تحقيقي08:00احسان قدردانكارشناسيمباحث جاري درحسابداري٠١_١2١٤٠٣6شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ10:30اسداله ويسيكارشناسياختالل هاي رفتاري و هيجاني٠١_١2١١658چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ08:00اسداله ويسيكارشناسياصول روانشناسي باليني٠١_١2١٧2٤2يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ10:30اسداله ويسيكارشناسيآسيب شناسي رواني كودك و نوجوان٠١_١2١٧2٤٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ13:30اسداله ويسيكارشناسيروان شناسي عمومي٠١_١2١١6٠8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ13:30اسداله ويسيكارشناسيروانشناسي اجتماعي كاربردي٠١_١2١٧2٣٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ10:30اسداله ويسيكارشناسيروانشناسي خانواده٠١_١2١٧25١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ13:30اسداله ويسيكارشناسيروانشناسي عمومي٠١_١2١٤١٠٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ10:30اسداله ويسيكارشناسيروانشناسي عمومي (جهانگردي )٠١_١2١٧٠٠٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ08:00اسداله ويسيكارشناسيروانشناسي عمومي ٠١2_١2١٧٠٠6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ10:30اسداله ويسيكارشناسيروانشناسي مرضي كودك٠١_١2١٧١8٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ13:30اسداله ويسيكارشناسيمباحث اساسي در روانشناسي٠١_١2١٧٣٧٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ08:00اسداله ويسيكارشناسيمباحث اساسي در روانشناسي ٠١2_١2١٧2١2پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ13:30اسداله ويسيكارشناسيمباحث اساسي در روانشناسي٠١١_١2١٧2٠8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ13:30اسداله ويسيكارشناسيمباني روانشناسي -مفاهيم اساسي٠١_١2١٧٠٠١سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ10:30اسداله ويسيكارشناسيمشاوره تحصيلي و شغلي٠١_١2١١65٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
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9189714729vaisi.a1359@gmail.comارتباط از طريق ايميل و واتس آپ10:30اسداله ويسيكارشناسيمشاوره شغلي و حرفه ا ي٠١_١2١٧26٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي08:00اسكندر مراديتحصيالت تكميلياصول ،مفاهيم ونظريه هاي ژئوپليتيك٠١_١2١66٣٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي08:00اسكندر مراديتحصيالت تكميليجغرافياي انتخابات٠١_١2١66٤٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي13:30اسكندر مراديتحصيالت تكميليجغرافياي سياسي ايران٠١_١2١66٤5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي10:30اسكندر مراديتحصيالت تكميليجغرافياي سياسي فضاي مجازي٠١_١2١66٣8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي10:30اسكندر مراديتحصيالت تكميليجهان شهرها وديپلماسي شهري٠١_١2١66٤٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي13:30اسكندر مراديتحصيالت تكميليدولت وحكومت محلي٠١_١2١66٣6شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي10:30اسكندر مراديتحصيالت تكميليزبان تخصصي٠١_١2١22٠٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي10:30اسكندر مراديتحصيالت تكميليژئو پليتيك شهري٠١_١2١66٤٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي10:30اسكندر مراديتحصيالت تكميليسازماندهي سياسي فضاي شهري٠١_١2١66٤2يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي13:30اسكندر مراديكارشناسيسياست وفضا٠١_١2١6٣٩٩چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي10:30اسكندر مراديكارشناسيمباني جغرافياي سياسي٠١_١2١6٤٠٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9125199024eskandar.moradi@gmail.comكار تحقيقي13:30اسكندر مراديتحصيالت تكميليمفاهيم ونظريه هاي جغرافيايي سياسي٠١_١2١66٣5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9369396515a.jalali770@gmail.comآزمون آنالين08:00اصغر جالليكارشناسيبدمينتون ٠2١_١2١525٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9369396515a.jalali770@gmail.comآزمون آنالين10:30اصغر جالليكارشناسيبدمينتون ٠22_١2١526٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9369396515a.jalali770@gmail.comآزمون آنالين10:30اصغر جالليكارشناسيدو و ميداني ٠2١_١2١522٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9369396515a.jalali770@gmail.comآزمون آنالين13:30اصغر جالليكارشناسيدو و ميداني ٠22_١2١52٣٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي08:00افشين صالحيانكارشناسيآسيب شناسي رواني ٠١١_١2١٧2٣١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي10:30افشين صالحيانكارشناسيآسيب شناسي رواني ٠١2_١2١٧2٤٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي08:00افشين صالحيانكارشناسيآمار استنباطي٠١_١2١١6٣2دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي08:00افشين صالحيانكارشناسيآمار استنباطي٠١_١2١٧2٧2دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي10:30افشين صالحيانتحصيالت تكميليآمار استنباطي٠١_١2١٧28١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي10:30افشين صالحيانتحصيالت تكميليآمار استنباطي٠2_١2١٧28١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي08:00افشين صالحيانكارشناسيآمار استنباطي و كاربرد ٠١spss_١2١٧٣٧6دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي08:00افشين صالحيانكارشناسيآماراستنباطي٠١_١١١٧٠٠5دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه اول و ٠١_١2١٧٣٧8چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي08:00افشين صالحيانكارشناسيدوم

9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي10:30افشين صالحيانكارشناسيبزهكاري اطفال ٠١١_١2١٧١٤٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي10:30افشين صالحيانتحصيالت تكميليروانشناسي اجتماعي٠١_١2١٧28٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي13:30افشين صالحيانكارشناسيروانشناسي تجربي٠١_١2١٧2٣٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي13:30افشين صالحيانتحصيالت تكميليروانشناسي شخصيت پيشرفته٠١_١2١٧28٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي10:30افشين صالحيانكارشناسيروانشناسي وآموزش كودكان استثنايي٠١_١2١٧٠5١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي13:30افشين صالحيانكارشناسيزبان تخصصي روانشناسي ٠١2_١2١2٠2١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي08:00افشين صالحيانكارشناسيمتون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي٠١_١2١٧٠٤٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي13:30افشين صالحيانتحصيالت تكميلينظريه هاي انگيزش در آموزش و پرورش٠١_١2١٧2٩8پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي13:30افشين صالحيانتحصيالت تكميلينظريه هاي انگيزش در آموزش و پرورش٠2_١2١٧2٩8پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي08:00افشين صالحيانتحصيالت تكميلينظريه هاي رشد٠١_١2١٧2٧٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي13:30افشين صالحيانتحصيالت تكميلينظريه هاي يادگيري كاربردي٠١_١2١٧28٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9219288467aspsychology2020@gmail.comكار تحقيقي13:30افشين صالحيانتحصيالت تكميلينظريه هاي يادگيري كاربردي٠2_١2١٧28٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9188115852alborzdavoodi@pnu.ac.irكار تحقيقي13:30البرز داوديكارشناسيبيان معماري٠١_١8١٣٠58دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183736863en.chemical70@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30الهام تحفه گركارشناسيترموديناميك مهندسي شيمي ٠١2_١٣١٧٠2١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183736863en.chemical70@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00الهام تحفه گركارشناسيمكانيك سياالت ٠١١_١٣١٧٠١8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183736863en.chemical70@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30الهام تحفه گركارشناسيموازنه انرژي و مواد٠١_١٣١٧٠٠٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783تستي08:00الهام قاسمي فركارشناسياصول وروشهاي رده بندي گياهان٠١_١١١2٠58سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسياكوفيزيولوژي٠١_١١١2٠62سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسياكولوژي گياهي٠١_١١١2٠5٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي08:00الهام قاسمي فركارشناسيبافت شناسي٠١_١١١2٠2٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيبيوشيمي ساختار٠١_١١١2٤6٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي08:00الهام قاسمي فركارشناسيبيوشيمي متابوليسم٠١_١١١2٤8٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيتكامل٠١_١١١2٠٤8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيجانورشناسي ٠١2_١١١2٠٤2پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي13:30الهام قاسمي فركارشناسيجانورشناسي عمومي٠١_١١١2١5٧شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيجلبك شناسي٠١_١١١2٤٩٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيجنين شناسي٠١_١١١2٠٤6چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي08:00الهام قاسمي فركارشناسيرشدونموگياهي٠١_١١١2٠5١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيروشهاي تكثيرگياهان٠١_١١١2٠6٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783تستي08:00الهام قاسمي فركارشناسيريخت زايي واندام زايي درگياهان٠١_١١١2٠٣5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيزيست شناسي پرتوي٠١_١١١2٠22يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي08:00الهام قاسمي فركارشناسيزيست شناسي سلولي ومولكولي٠١_١١١2٠١6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي08:00الهام قاسمي فركارشناسيسيتوژنتيك گياهي٠١_١١١2٠6٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي13:30الهام قاسمي فركارشناسيفيزيولوژي جانوري ٠١2_١١١2٠٣٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي13:30الهام قاسمي فركارشناسيفيزيولوژي جانوري ٠١٣_١١١2٠٣8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيفيزيولوژي گياهي ٠١١_١١١2٠٣١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي10:30الهام قاسمي فركارشناسيفيزيولوژي گياهي ١(تغذيه و جذب)٠١_١١١2٤٧٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي13:30الهام قاسمي فركارشناسيفيزيولوژي گياهي ٠١2_١١١2٠٣٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783تستي13:30الهام قاسمي فركارشناسيفيزيولوژي گياهي 2 (فتوسنتز و تنفس)٠١_١١١2٤8٤شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي13:30الهام قاسمي فركارشناسيكاربردكامپيوتردرعلوم زيستي٠١_١١١52١٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي13:30الهام قاسمي فركارشناسيمباني بيوشيمي٠١_١١١2١62شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي08:00الهام قاسمي فركارشناسيمباني جانورشناسي٠١_١١١2٤6٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي08:00الهام قاسمي فركارشناسيمباني زيست شناسي سلولي و مولكولي٠١_١١١2٤82پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي13:30الهام قاسمي فركارشناسيمتون زيست شناسي (علوم گياهي)٠١_١١١2١2٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/Elqbioelhamg043@gmail.com کانال تلگرام  9183700783كار تحقيقي13:30الهام قاسمي فركارشناسيويروس شناسي٠١_١١١2٠52پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9187788521elhamnazari1385@yahoo.comآزمون آنالين10:30الهام نظريكارشناسيزبان خارجي٠١_١2١2256شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9187788521elhamnazari1385@yahoo.comآزمون آنالين10:30الهام نظريكارشناسيزبان خارجي٠2_١2١2256شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسياصول روابط و سازمانهاي بين المللي٠١_١222٣١2يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسياصول علم سياست٠١_١222٣٠2دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيانديشه هاي سياسي در قرن بيستم٠١_١222٣١٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيتامين ورفاه اجتماعي٠١_١222٠١5چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيتغييرات اجتماعي٠١_١222٠١8چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيتغييرات اجتماعي٠١_١2222٠٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي آموزش پرورش٠١_١222٠١٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي آموزش و پرورش٠١_١2١١6٠٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي توسعه٠١_١222٠2٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي جنگ ونيروهاي نظامي٠١_١222٠٣٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي روستايي٠١_١222٠2٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
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9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي سازمانها٠١_١222٠٣١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي سياسي٠١_١222٠٣٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي سياسي٠١_١22٧٠٠٣شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي شهري٠١_١8١٣٠١٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي صنعتي٠١_١222٠٣8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيجامعه شناسي ورزشي٠١_١2١525٩سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيجمعيت شناسي ايران٠١_١222٠٣5يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيحقوق اساسي٠١_١222٣22دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيمباني تعاون٠١_١222٠٠٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيمباني جامعه شناسي٠١_١2١٧2١٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيمباني جامعه شناسي٠١_١222١٣٩سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيمباني جامعه شناسي٠١_١22222٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيمباني جامعه شناسي٠١_١2٣١٠٩٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيمباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ٠١2_١222٠٠2شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيمباني جامعه شناسي (رشته تاريخ )٠١_١22٧٠١٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيمباني جامعه شناسي عمومي٠١_١22٧٠٠2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيمباني جمعيت شناسي٠١_١222٠٠٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30امجد هدايتكارشناسيمباني جمعيت شناسي٠١_١222222چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00امجد هدايتكارشناسيمباني مردم شناسي٠١_١222٠٠5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسيمقدمات جامعه شناسي ورزشي٠١_١2١5٤٧2سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189996860amjadhedaiyt1398@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30امجد هدايتكارشناسينظريه هاي برنامه ريزي٠١_١2222٠2سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9125611082omid13597@yahoo.comآزمون آنالين08:00اميد بهرامي نياكارشناسيانسان از ديدگاه اسالم٠١_١2١٧2٠٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9125611082omid13597@yahoo.comآزمون آنالين08:00اميد بهرامي نياكارشناسيانسان شناسي در اسالم٠١_١2١٧٣٧5يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9125611082omid13597@yahoo.comآزمون آنالين08:00اميد بهرامي نياكارشناسيآموزه هاي تربيتي آيات قرآن٠١_١2١١6٣٧شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9125611082omid13597@yahoo.comآزمون آنالين08:00اميد بهرامي نياكارشناسيمباني مديريت اسالمي٠١_١2١١662يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9125611082omid13597@yahoo.comآزمون آنالين10:30اميد بهرامي نياكارشناسيمعرفت شناسي٠١_١2١٧2١٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183717139omidderakhshanipnu@yahoo.comكار تحقيقي و ارائه درس به صورت صوتي08:00اميد درخشانيكارشناسياصول تنظيم و كنترل بودجه دولت٠١_١2١٤١5٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9183717139omidderakhshanipnu@yahoo.comكار تحقيقي و ارائه درس به صورت صوتي10:30اميد درخشانيكارشناسياصول حسابداري ٠١٣_١2١٤٠٧6شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
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9183717139omidderakhshanipnu@yahoo.comكار تحقيقي و ارائه درس به صورت صوتي08:00اميد درخشانيكارشناسيحسابداري مالياتي٠١_١2١٤٠28پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183717139omidderakhshanipnu@yahoo.comكار تحقيقي و ارائه درس به صورت صوتي08:00اميد درخشانيكارشناسيحسابداري وحسابرسي دولتي٠١_١2١٤٠٣2چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183717139omidderakhshanipnu@yahoo.comكار تحقيقي و ارائه درس به صورت صوتي13:30اميد درخشانيكارشناسيحسابرسي٠١_١2١٤٠٧٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183717139omidderakhshanipnu@yahoo.comكار تحقيقي و ارائه درس به صورت صوتي13:30اميد درخشانيكارشناسيحسابرسي ٠١١_١2١٤٠٧٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183717139omidderakhshanipnu@yahoo.comكار تحقيقي و ارائه درس به صورت صوتي08:00اميد درخشانيكارشناسيزبان تخصصي ٠١١_١2١٤١٠٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183717139omidderakhshanipnu@yahoo.comكار تحقيقي و ارائه درس به صورت صوتي08:00اميد درخشانيكارشناسيمباني تنظيم بودجه٠١_١2١٤٠٣٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9368466126okurdish@yahoo.comكار تحقيقي13:30اميد رحمانيكارشناسياصول و روش تحقيق٠١_١225١١5شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9368466126okurdish@yahoo.comكار تحقيقي08:00اميد رحمانيكارشناسياصول وروش تحقيق ٠١١_١2١2٠8٣دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9368466126okurdish@yahoo.comكار تحقيقي08:00اميد رحمانيكارشناسياصول وروش تحقيق ٠١2_١2١2٠٩١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9368466126okurdish@yahoo.comترجمه08:00اميد رحمانيكارشناسيبررسي آثارترجمه شده اسالمي ٠١١_١2١2٠82يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9368466126okurdish@yahoo.comترجمه08:00اميد رحمانيكارشناسيبررسي آثارترجمه شده اسالمي ٠١١_١2١2١2٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9368466126okurdish@yahoo.comترجمه08:00اميد رحمانيكارشناسيبررسي آثارترجمه شده اسالمي ٠١2_١2١2٠8٤شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9368466126okurdish@yahoo.comترجمه08:00اميد رحمانيكارشناسيبررسي آثارترجمه شده اسالمي ٠١2_١2١2١٣٣شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9368466126okurdish@yahoo.comترجمه08:00اميد رحمانيكارشناسيترجمه متون سياسي٠١_١2١2٠8٩چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9368466126okurdish@yahoo.comترجمه10:30اميد رحمانيكارشناسيترجمه متون علوم انساني از انگليسي٠١_١2١2٤٤٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9389909109o_karimi@ymail.comكار تحقيقي10:30اميد كريميكارشناسيواليبال ٠2١_١2١52٣٣پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9389909109o_karimi@ymail.comكار تحقيقي08:00اميد كريميكارشناسيواليبال ٠22_١2١525٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9389909109o_karimi@ymail.comكار تحقيقي08:00اميد كريميكارشناسيهندبال ٠2١_١2١52٣5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9123998035omid_varzandeh@yahoo.comترجمه10:30اميد ورزندهتحصيالت تكميليزبان تخصصي٠١_١2١٣226شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9123998035omid_varzandeh@yahoo.comترجمه10:30اميد ورزندهتحصيالت تكميليزبان تخصصي خارجي٠١_١2١٣١٤8شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امير ساعدموچشيكارشناسيآداب سفردراسالم٠١_١2١8٠١٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امير ساعدموچشيكارشناسيآشنايي با مرمت ابنيه٠١_١8١٤٠56سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امير ساعدموچشيكارشناسيآشنايي با معماري جهان٠١_١8١٤٠٣2يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امير ساعدموچشيكارشناسيآشنايي با موزه هاي جهانگردي٠١_١2٣٩٠١6چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز10:30امير ساعدموچشيكارشناسيتاريخ شهر و شهرسازي در جهان٠١_١8١٣٠١٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امير ساعدموچشيكارشناسيتاريخ شهرهاي ايراني - اسالمي٠١_١8١٣٠٧5يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امير ساعدموچشيكارشناسيتاريخ فرهنگ٠١_١2١888٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز10:30امير ساعدموچشيكارشناسيتاريخ فرهنگ ايران ٠١2_١22٩٠٠2يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
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9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز10:30امير ساعدموچشيكارشناسيشناخت صنايع دستي٠١_١2١8٩٣٠شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امير ساعدموچشيكارشناسيشناخت صنعت جهانگردي٠١_١2١8٠٠١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امير ساعدموچشيكارشناسيشناخت صنعت گردشگري٠١_١2١8886شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امير ساعدموچشيكارشناسيشناخت ملل٠١_١2١88٩٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امير ساعدموچشيكارشناسيفرهنگ عامه٠١_١2١8٠١١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امير ساعدموچشيكارشناسيمباني مردم شناسي (جهانگردي )٠١_١2١8٠٠٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امير ساعدموچشيكارشناسيمردم شناسي٠١_١2١88٩5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امير ساعدموچشيكارشناسيهنر و تمدن اسالمي٠١_١2١8٩١٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز10:30امير ساعدموچشيكارشناسيهنرومعماري ايران ٠١١_١226٠٠١سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9127978694amir80sm@yahoo.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امير ساعدموچشيكارشناسيهنرومعماري ايران ٠١2_١226٠٠2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9356512578a.karimi865@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امين كريميكارشناسيتاسيسات الكتريكي٠١_١٣١٩٠88شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9356512578a.karimi865@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امين كريميكارشناسيحفاظت و رله ها٠١_١٣١٩٠٧٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9356512578a.karimi865@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امين كريميكارشناسيسيستمهاي كنترل خطي٠١_١٣١٩٠٤8سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9356512578a.karimi865@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امين كريميكارشناسيعايقها و فشار قوي٠١_١٣١٩٠٧٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9356512578a.karimi865@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امين كريميكارشناسيفيزيك الكترونيك٠١_١٣١٩٠8٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9356512578a.karimi865@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امين كريميكارشناسيكنترل صنعتي٠١_١٣١٩٠5٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9356512578a.karimi865@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30امين كريميكارشناسيمدارهاي الكتريكي٠١١_١٣١٩٠١١سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9356512578a.karimi865@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00امين كريميكارشناسيمدارهاي مخابراتي٠١_١٣١٩٠68پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيادبيات كودكان ونوجوانان٠١_١2١١٠88چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسياصول برنامه ريزي آموزشي٠١_١2١١٣55سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30انور شاهمحمديكارشناسياصول بهداشت و كمك هاي اوليه٠١_١2١١٣5٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيآشنايي با آزمون هاي روان شناختي٠١_١2١١6٤٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00انور شاهمحمديكارشناسيآشنايي با آزمون هاي روان شناختي (تخصصي)٠١_١2١١6٧5يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيآموزش هنر٠١_١2١١6٩٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيبرنامه ريزي درسي دوره تحصيلي متوسطه٠١_١2١١66٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيبهداشت و ايمني مدارس٠١_١2١١6٤٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيتدوين و نگارش متون و گزارش هاي علمي٠١_١2١١65١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
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9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيتكنولوژي آموزشي٠١_١2١١6١6دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيروان سنجي٠١_١2١١٣6٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
روان شناسي و آموزش كودكان تيز هوش و ٠١_١2١١6٧١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30انور شاهمحمديكارشناسيخالق
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00انور شاهمحمديكارشناسيروانشناسي آموزش خواندن٠١_١2١١٣5٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيروش تحقيق (كمي و كيفي)٠١_١2١٧25٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30انور شاهمحمديكارشناسيطراحي آموزشي٠١_١2١١6٣٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيمباني امور مالي و تنظيم بودجه٠١_١2١١٣58دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00انور شاهمحمديكارشناسيمباني و اصول مديريت آموزشي٠١_١2١١6١٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيمدد كاري اجتماعي٠١_١2١١6٧٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30انور شاهمحمديكارشناسيمديريت عمومي٠١_١2١١6٠٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن درپيش ٠١_١2١١٠8٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00انور شاهمحمديكارشناسيدبستان ودبستان
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيمقدمات روش هاي تحقيق كمي و كيفي٠١_١2١١626چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم ٠١_١2١١٣66چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسيتربيتي
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30انور شاهمحمديكارشناسيمكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي٠١_١2١١6٤5شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30انور شاهمحمديكارشناسيمكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي٠2_١2١١6٤5شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30انور شاهمحمديكارشناسيناتواني هاي يادگيري٠١_١2١١6٧٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188775303d.education.pnu.sanandaj@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30انور شاهمحمديكارشناسينظارت و راهنمايي تعليماتي٠١_١2١١٣56سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9186790038erajnegahdar@gmail.comكار تحقيقي10:30ايرج نگهداركارشناسيحقوق جزاي اختصاصي ٠١2_١22٣٠٣6دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9186790038erajnegahdar@gmail.comكار تحقيقي08:00ايرج نگهداركارشناسيجرم شناسي٠١_١22٣٠٣٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9186790038erajnegahdar@gmail.comكار تحقيقي13:30ايرج نگهداركارشناسيحقوق جزاي اختصاصي ٠١٣_١22٣٠5٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

حقوق جزاي اختصاصي(2) جرايم عليه مصالح ٠١_١22٣25١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9186790038erajnegahdar@gmail.comكار تحقيقي13:30ايرج نگهداركارشناسيعمومي كشور

حقوق جزاي اختصاصي(٣)جرايم عليه تماميت ٠١_١22٣25٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9186790038erajnegahdar@gmail.comكار تحقيقي10:30ايرج نگهداركارشناسيجسماني اشخاص

08:00ايوب امينيكارشناسياصول سيستم هاي مخابراتي٠١_١٣١٩١٣8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
10:30ايوب امينيكارشناسيتحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي ٠١١_١٣١٩١٤٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

08:00ايوب امينيكارشناسيتوليد انرژي الكتريكي٠١_١٣١٩١5٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
10:30ايوب امينيكارشناسيسيستم هاي كنترل ديجيتال٠١_١٣١٩١٤2شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
10:30ايوب امينيكارشناسيطراحي سيستم هاي ريز پردازنده اي٠١_١٣١٩١52شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
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08:00ايوب امينيكارشناسيماشين هاي الكتريكي ٠١٣_١٣١٩٠٧6شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

13:30ايوب امينيكارشناسيمباني مكاترونيك٠١_١٣١٩١5١چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30آرام عزيزيكارشناسيآشنايي بانظريه صف٠١_١١١٧١٧5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30آرام عزيزيتحصيالت تكميليحل عددي معادالت ديفرانسيل معمولي٠١_١١١١556پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ10:30آرام عزيزيكارشناسيرگرسيون ٠١2_١١١٧١8٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ08:00آرام عزيزيكارشناسيروش تدريس رياضيات٠١_١2١١6٩5دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ10:30آرام عزيزيتحصيالت تكميليروشهاي عددي در جبر خطي٠١_١١١١555شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30آرام عزيزيكارشناسيروشهاي محاسبات عددي٠١_١١١5١٧٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30آرام عزيزيكارشناسيرياضي مهندسي٠١_١١١١٠٩5يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30آرام عزيزيكارشناسيرياضيات مهندسي٠١_١١١١٤١١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ10:30آرام عزيزيكارشناسيمباني آناليز رياضي٠١_١١١١٣22يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ08:00آرام عزيزيكارشناسيمباني منطق و نظريه مجموعه ها٠١_١١١١٣٣٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30آرام عزيزيكارشناسيمحاسبات عددي٠١_١5١١٠٧5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ٠١_١2١١٠8٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9184259470a.azizi@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ10:30آرام عزيزيكارشناسيودبستان

9123947976ghaysvandi1358@gmail.comكار تحقيقي10:30آرمان قيسونديكارشناسيبرنامه ريزي شهري٠١_١2١688٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9123947976ghaysvandi1358@gmail.comكار تحقيقي08:00آرمان قيسونديكارشناسيجغرافياي تاريخي ايران٠١_١2١6٧٠5دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9123947976ghaysvandi1358@gmail.comكار تحقيقي10:30آرمان قيسونديكارشناسيروشهاي مقدماتي تحليل جمعيت٠١_١222٠١6يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9123947976ghaysvandi1358@gmail.comكار تحقيقي10:30آرمان قيسونديكارشناسيروشهاي مقدماتي تحليل جمعيت٠١_١222١8١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9123947976ghaysvandi1358@gmail.comكار تحقيقي13:30آرمان قيسونديكارشناسيكاربرد جمعيت شناسي٠١_١2222٠٩پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9123947976ghaysvandi1358@gmail.comكار تحقيقي13:30آرمان قيسونديكارشناسيكاربردجمعيت شناسي٠١_١222٠٤١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاد احمديكارشناسياصول علم اقتصاد٠١_١22١٠٠١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9183752194azadahmadi89@gmail.comآزمون آنالين10:30آزاد احمديكارشناسياقتصادخرد٠١_١22١٠٠5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
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9183752194azadahmadi89@gmail.comآزمون آنالين10:30آزاد احمديكارشناسياقتصادخرد٠١_١22١٠١١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comآزمون آنالين10:30آزاد احمديكارشناسياقتصادخرد٠١_١22١٠26شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comآزمون آنالين13:30آزاد احمديكارشناسياقتصادخرد٠١_١22١٠٣6شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9183752194azadahmadi89@gmail.comآزمون آنالين10:30آزاد احمديكارشناسياقتصادكالن٠١_١22١٠٠6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183752194azadahmadi89@gmail.comآزمون آنالين13:30آزاد احمديكارشناسياقتصادكالن٠١_١22١٠١2دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comآزمون آنالين13:30آزاد احمديكارشناسياقتصادكالن٠١_١22١٠2٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comآزمون آنالين10:30آزاد احمديكارشناسياقتصادكالن٠١_١22١٠٣2دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183752194azadahmadi89@gmail.comكار تحقيقي10:30آزاد احمديكارشناسيپول و ارز و بانكداري٠١_١22١٠2٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comكار تحقيقي10:30آزاد احمديكارشناسيپول وارزوبانكداري٠١_١2١٤٠٧١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comكار تحقيقي08:00آزاد احمديكارشناسيتوسعه اقتصادي وبرنامه ريزي٠١_١22١٠28سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9183752194azadahmadi89@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاد احمديكارشناسيماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )٠١_١22١٠٣٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاد احمديكارشناسيماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت٠١_١2١٤١55چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183752194azadahmadi89@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاد احمديكارشناسيماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت٠١_١22١٠٠8چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسيآشنايي با شعر انگليسي٠١_١2١2٤٣٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسيآشنايي با نثر انگليسي٠١_١2١2٤٣٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي10:30آزاده سليمانيكارشناسيترجمه متون رسانه اي و مطبوعاتي٠١_١2١2٤٤١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي10:30آزاده سليمانيكارشناسيترجمه متون مطبوعاتي ٠١١_١2١2٠٧6يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي10:30آزاده سليمانيكارشناسيترجمه متون مطبوعاتي ٠١2_١2١2٠85شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسيخواندن متون رسانه اي و مطبوعاتي٠١_١2١2٤٣٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسيخواندن متون مطبوعاتي٠١_١2١2٠6٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسيخواندن متون مطبوعاتي٠١_١2١2١2٧شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي08:00آزاده سليمانيكارشناسيفنون يادگيري زبان٠١_١2١2٠5٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسيفنون يادگيري زبان٠١_١225١2٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي08:00آزاده سليمانيكارشناسيمهارتهاي مطالعه و يادگيري٠١_١2١2٤١8دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسينمونه هاي شعرساده٠١_١2١2١22دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسينمونه هاي شعرساده انگليسي٠١_١2١2٠٧٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسينمونه هاي نثرساده٠١_١2١2١١2چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183807280azadehsoleimani58@gmail.comكار تحقيقي13:30آزاده سليمانيكارشناسينمونه هاي نثرساده انگليسي٠١_١2١2٠62چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
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9388073407aso.rahimi13@yahoo.comآزمون تستي از طريق واتس آپ13:30آسو رحيميكارشناسيزبان دوم (١)٠١_١2١2٤65يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9388073407aso.rahimi13@yahoo.comآزمون تستي از طريق واتس آپ13:30آسو رحيميكارشناسيزبان دوم (2)٠١_١2١2٤66شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9388073407aso.rahimi13@yahoo.comآزمون تستي از طريق واتس آپ10:30آسو رحيميكارشناسيزبان دوم ٠١١_١2١2٠٠8شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9388073407aso.rahimi13@yahoo.comآزمون تستي از طريق واتس آپ13:30آسو رحيميكارشناسيزبان دوم ١(فرانسه )٠١_١2١2١٣6دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9388073407aso.rahimi13@yahoo.comآزمون تستي از طريق واتس آپ10:30آسو رحيميكارشناسيزبان دوم ٠١2_١2١8262شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9388073407aso.rahimi13@yahoo.comآزمون تستي از طريق واتس آپ10:30آسو رحيميكارشناسيزبان دوم 2(فرانسه )٠١_١2١2١٤٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9388073407aso.rahimi13@yahoo.comآزمون تستي از طريق واتس آپ13:30آسو رحيميكارشناسيزبان دوم ٣(فرانسه )٠١_١2١2١٤٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي10:30بختيار خسرويكارشناسياصول بسته بندي مواد غذايي٠١_١٤١١٣٠٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي10:30بختيار خسرويكارشناسياكوتوريسم٠١_١٤١١628دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي10:30بختيار خسرويكارشناسيآبياري عمومي٠١_١١2١٠58سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي10:30بختيار خسرويكارشناسيبوم شناسي دريا٠١_١٤١١626پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي13:30بختيار خسرويكارشناسيتكنولوژي پس از برداشت٠١_١٤١١٧٣6چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي10:30بختيار خسرويكارشناسيجنگلداري٠١_١١2١٠55شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي08:00بختيار خسرويكارشناسيزيست شناسي حفاظت٠١_١٤١١6١٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي13:30بختيار خسرويكارشناسيسياست كشاورزي٠١_١٤١٣٠٣٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي10:30بختيار خسرويكارشناسيكاربرد كامپيوتر در ترويج و آموزش كشاورزي٠١_١٤١١٣٤٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183760256bakhtyar.khosravi@gmail.comكار تحقيقي13:30بختيار خسرويكارشناسيمديريت شهري٠١_١2١6٤٤6شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسياصول و راهكارهاي ترجمه٠١_١2١2٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسياصول وروش ترجمه٠١_١2١2٠5٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسياصول وروش ترجمه٠١_١2١2١١5يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسياصول ومباني نظري ترجمه٠١_١2١2٠٧٩شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسيآواشناسي انگليسي٠١_١2١2٠٧5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسيآواشناسي انگليسي٠١_١2١2١2٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسيبررسي مقابله اي ساخت جمله٠١_١2١2٠٧8پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسيتحليل مقابله اي ساخت فارسي و انگليسي٠١_١2١2٤٣8پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين13:30بهزاد احمديكارشناسيدستور انگليسي پايه٠١_١2١2٤١٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسيدستور انگليسي پيشرفته٠١_١2١2٤2٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسيدستورونگارش ٠١١_١2١2٠٤٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
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9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسيدستورونگارش ٠١١_١2١2١٠٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسيدستورونگارش ٠١2_١2١2٠52شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسيدستورونگارش ٠١2_١2١2١٠٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسيزبانشناسي كاربردي٠١_١2١2٤2٩چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين13:30بهزاد احمديكارشناسيكليات زبان شناسي ٠١١_١2١2٠56يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسيكليات زبان شناسي ٠١2_١2١2٠6١چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين13:30بهزاد احمديكارشناسيكليات زبانشناسي ٠١١_١2١2١١١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسيكليات زبانشناسي ٠١2_١2١2١١٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين13:30بهزاد احمديكارشناسيمباني زبانشناسي٠١_١2١2٤25يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين10:30بهزاد احمديكارشناسيمباني نظري ترجمه٠١_١2١2٤٣6شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين13:30بهزاد احمديكارشناسيمقاله نويسي٠١_١2١2٠65شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين13:30بهزاد احمديكارشناسيمقاله نويسي٠١_١2١2١2٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسينگارش انگليسي پايه٠١_١2١2٤2٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين13:30بهزاد احمديكارشناسينگارش انگليسي پيشرفته٠١_١2١2٤2٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسينگارش پيشرفته٠١_١2١2٠55شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188749108bahmadi33@pnu.ac.irآزمون آنالين08:00بهزاد احمديكارشناسينگارش پيشرفته٠١_١2١2١١٣شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188748120behnam.vakili68@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30بهنام وكيليكارشناسيمدارهاي الكترونيكي٠١_١١١5٠٧٠شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9188748120behnam.vakili68@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30بهنام وكيليكارشناسيمدارهاي الكتريكي ٠١١_١١١5٠65سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9188748120behnam.vakili68@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30بهنام وكيليكارشناسيمدارهاي الكتريكي و الكترونيكي٠١_١٣22٠٩2چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسياصول فقه ٠١١_١22٠٠٧٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسياصول فقه ٠١2_١22٠٠8٧شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسياصول فقه ٠١٣_١22٠2٣٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ٠١١_١2٣٣٠25دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ٠2١_١2٣٣٠25دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ١(علوم انساني )٠١_١2٣٣٠٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ١(علوم انساني )٠2_١2٣٣٠٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ١(علوم انساني )٠٣_١2٣٣٠٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ١(علوم انساني )٠٤_١2٣٣٠٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
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9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ٠١2_١2٣٣٠26شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ٠22_١2٣٣٠26شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي ٠٣2_١2٣٣٠26شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي 2(علوم انساني )٠١_١2٣٣٠٣١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي 2(علوم انساني )٠2_١2٣٣٠٣١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي 2(علوم انساني )٠٣_١2٣٣٠٣١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي 2(علوم انساني )٠٤_١2٣٣٠٣١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيانديشه اسالمي 2(علوم انساني )٠5_١2٣٣٠٣١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيآشنايي با اديان بزرگ و كتب آسماني٠١_١22٠٧٣٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيآشنايي با صحيفه سجاديه،ادعيه و زيارت ماثوره٠١_١22٠8٣١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيآشنايي با علوم حديث٠١_١22٠٩86يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيآشنايي با فلسفه اسالمي٠١_١2١٧2١٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيآشنايي بااديان بزرگ٠١_١22٠٠٣٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيآشنايي باتاريخ وروشهاي تفسيرقرآن٠١_١22٠١٤5سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيآيات االحكام٠١_١22٠2٩٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيآيين دادرسي كيفري٠١_١22٠2٣8سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيآيين دادرسي مدني٠١_١22٠2٣٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 hatami 25@yahoo.com

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيآيين ويرايش متون علمي٠١_١22٠85١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيتاريخ تحليلي اسالم٠١_١22٠٧٣5يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيتاريخ حديث٠١_١22٠٧٤5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيتاريخ فلسفه اسالمي ٠١١_١22٠١١٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيتاريخ فلسفه اسالمي ٠١2_١22٠١55پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيتاريخ فلسفه غرب ٠١١_١22٠2٠5يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيتاريخ كتابت قرآن وقرائات( تاريخ قرآن)٠١_١22٠8١٣سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيتاريخ و سيره پيامبر اكرم(ص)٠١_١22٠٩52شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيتاريخ و سيره پيشوايان معصوم٠١_١22٠٩56پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيتربيت اخالقي٠١_١2١١6٣١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيتفسير تربيتي قرآن ٠١٣_١22٠826دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
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9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيتفسير ترتيبي قرآن ٠١١_١22٠8١٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيتفسير موضوعي قرآن٠١2_١22٠82٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيحقوق تجارت٠١_١22٠٩٧8دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيحقوق تجارت ٠١١_١22٠2٣2چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
حقوق تجارت(2)(مباني فقهي وحقوقي ٠١_١22٠2٣5دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيمعامالت الكترونيك) hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيحقوق جزاي خصوصي اسالم٠١_١22٠٠٧٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيحقوق خانواده ٠١١_١22٠٩65دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيروش تحقيقو مرجع شناسي فقه و اصول٠١_١22٠٩5٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيزبان تخصصي ٠١2_١22٠٠25سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيزبان تخصصي ٠١٣_١22٠٤6٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيسيري درنهج البالغه٠١_١22٠١٤٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيصرف ٠١2_١22٠١٣2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيصرف كاربردي ٠١١_١22٠٧٣2سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيصرف كاربردي ٠١2_١22٠٧٣٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيعلوم بالغي و زيبايي شناختي قرآن ٠١١_١22٠82١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيعلوم قراني٤(داللت هاي قرآني)٠١_١22٠825پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيعلوم قرآني١(وحي ،نزول)٠١_١22٠٧٤٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيفقه ٠١2_١22٠5٧٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيفقه ٠١٣_١22٠5٧١سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيفقه ٠١٤_١22٠5٧2سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيفقه ٠١5_١22٠2٣٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيفقه ٠١6_١22٠28٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيفقه الحديث٠١٣_١22٠82٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيفقه تطبيقي ٠١١_١22٠2٣٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيفقه تطبيقي ٠١2_١22٠2٤٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيفلسفه اسالمي ٠١2_١22٠٩8٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيقرائت متون فرهنگ عربي (١)٠١_١22٠٩88پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيقرائت و ترجمه متون تخصصي ٠١١_١22٠8١٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١ hatami 25@yahoo.com
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9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيقواعدفقه ٠١١_١22٠225سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣ hatami 25@yahoo.com

كتاب شناسي و ماخذشناسي علوم اسالمي با ٠١_١22٠8٣8دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيتكيه برمطالعات قرآن و حديث hatami 25@yahoo.com

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيكالم ٠١٣_١22٠١2٣پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيكالم اسالمي٠١_١22٠٧٣٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيكالم و عقايد اسالمي٠١_١22٠٩5٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيكليات حقوق٠١_١22٣٠٠١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيكليات عرفان اسالمي٠١_١22٠١٤٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيكليات فقه و مباني حقوق اسالمي٠١_١22٠٧٣8يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيكليات فلسفه٠١_١2١١6٤١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيكليات فلسفه اسالمي٠١_١22٠١٣8دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيمبادي خصوصي فقه٠١_١22٠٩5٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيمبادي فقه واصول٠١_١22٠٠2٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيمباني فلسفه ٠١١_١2١١٠٠١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيمباني كامپيوتر و كاربرد آن٠١_١22٠٩8٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيمفردات قرآن٠١_١22٠8١٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيمنطق٠١_١2١١622دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيمنطق٠١_١22٠٧٣6دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيمنطق ٠١١_١22٠٠١٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩ hatami 25@yahoo.com

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسيمنطق تصور٠١_١22٠٩85شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00پرستو حاتمي شفقكارشناسيمهارتهاي ترجمه٠١_١22٠١٤2شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١ hatami 25@yahoo.com

9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسينحو (١)٠١_١22٠٩55يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8 hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسينحو كاربردي ٠١١_١22٠٧٣٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30پرستو حاتمي شفقكارشناسينحو كاربردي ٠١2_١22٠٧5٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩ hatami 25@yahoo.com
9181602090parastooكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30پرستو حاتمي شفقكارشناسينحوكاربردي ٠١٤_١22٠١٤١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١ hatami 25@yahoo.com
9189716047saru2705@yahoo.comكار تحقيقي08:00پرويز اكبريكارشناسيآشنايي با معماري معاصر٠١_١8١٣٠٧6پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9189716047saru2705@yahoo.comكار تحقيقي08:00پرويز اكبريكارشناسيآشنايي با معماري معاصر٠١_١8١٤٠٤5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9189716047saru2705@yahoo.comكار تحقيقي08:00پرويز اكبريكارشناسيتنظيم شرايط محيطي٠١_١8١٤٠٤٤شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
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9189716047saru2705@yahoo.comكار تحقيقي10:30پرويز اكبريكارشناسيروانشناسي محيطي٠١_١8١٣٠٧٩پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9189716047saru2705@yahoo.comكار تحقيقي08:00پرويز اكبريكارشناسيساختمان ٠١١_١8١٤٠٣8سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189716047saru2705@yahoo.comكار تحقيقي08:00پرويز اكبريكارشناسيمباني شهر شناسي٠١_١8١٣٠5٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189716047saru2705@yahoo.comكار تحقيقي10:30پرويز اكبريكارشناسيمباني مهندسي معماري و ساختمان٠١_١8١٣٠٧٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188774893p.fealegari@gmail.comآزمون تشريحي و شفاهي08:00پرويز فعله گريكارشناسيانسان، طبيعت، معماري٠١_١8١٤٠28دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188774893p.fealegari@gmail.comآزمون تشريحي و شفاهي13:30پرويز فعله گريكارشناسيبيان معماري ٠١2_١8١٤٠25دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9188774893p.fealegari@gmail.comآزمون تشريحي و شفاهي08:00پرويز فعله گريكارشناسيتحليل فضاهاي شهري٠١_١8١٤٠5٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188774893p.fealegari@gmail.comآزمون تشريحي و شفاهي10:30پرويز فعله گريكارشناسيمتره و برآورد٠١_١8١٤٠٤8سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9188774893p.fealegari@gmail.comآزمون تشريحي و شفاهي13:30پرويز فعله گريكارشناسيمديريت و تشكيالت كارگاه٠١_١8١٤٠5٠چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188774893p.fealegari@gmail.comآزمون تشريحي و شفاهي10:30پرويز فعله گريكارشناسينقشه برداري٠١_١8١٤٠٣5شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

13:30پيمان ئيالن پوركارشناسيطراحي معماري٠١_١٣١٣٣2٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
10:30پيمان ئيالن پوركارشناسينقشه كشي صنعتي٠١_١٣١٧١٩5يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيمتون حقوقي ١به زبان خارجه٠١_١2١2١٧٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس10:30ثمين عباسيكارشناسيمتون حقوقي 2زبان خارجي تخصصي٠١_١2١2١٧8سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس10:30ثمين عباسيكارشناسيآيين دادرسي مدني ٠١١_١22٣٠26سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيحقوق تجارت (٤) ورشكستگي٠١_١22٣2٤٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيحقوق تجارت ٠١٤_١22٣٠6١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيحقوق تطبيقي٠١_١22٣٠62چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيحقوق مالكيت فكري٠١_١22٣25٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيحقوق محيط زيست٠١_١22٣2٤5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس10:30ثمين عباسيكارشناسيحقوق مدني 2 اموال و مالكيت٠١_١22٣226چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس10:30ثمين عباسيكارشناسيحقوق مدني 2 اموال و مالكيت٠2_١22٣226چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس10:30ثمين عباسيكارشناسيحقوق مدني ٧عقودمعين قسمت (ب )٠١_١22٣٠5٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيروش تحقيق٠١_١22٣255دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيمتون حقوقي (٣)حقوق عمومي٠١_١2١2٣52دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس08:00ثمين عباسيكارشناسيمتون حقوقي (٤)حقوق بين الملل٠١_١2١2٣5٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيمتون حقوقي(١) حقوق خصوصي٠١_١2١2٣5٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس13:30ثمين عباسيكارشناسيمتون حقوقي(١) حقوق خصوصي٠2_١2١2٣5٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


9181753140abbasi.samin@yahoo.comكار تحقيقي و خالصه نويسي دروس08:00ثمين عباسيكارشناسيمتون حقوقي(2)حقوق جزايي٠١_١2١2٣5١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسياخالق اسالمي (مباني ومفاهيم )٠١_١2٣٣٠٣٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسياخالق اسالمي (مباني ومفاهيم )٠2_١2٣٣٠٣٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسياخالق اسالمي(مباني و مفاهيم)٠١_١2٣٣٠2٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسياخالق اسالمي(مباني و مفاهيم)٠2_١2٣٣٠2٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30جعفر رضاييكارشناسيانديشه سياسي امام خميني٠١_١22٠٤٧8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30جعفر رضاييكارشناسيانديشه سياسي امام خميني٠2_١22٠٤٧8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30جعفر رضاييكارشناسيانديشه سياسي امام خميني٠١_١22٠٤٧٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30جعفر رضاييكارشناسيانديشه سياسي امام خميني٠2_١22٠٤٧٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comكار تحقيقي10:30جعفر رضاييكارشناسيحقوق اساسي٠١_١22٣١62شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comكار تحقيقي08:00جعفر رضاييكارشناسيحقوق اساسي (كليات )٠١_١22٣٠١٠شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comكار تحقيقي13:30جعفر رضاييكارشناسيحقوق اساسي ٠١١_١22٣22١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comكار تحقيقي08:00جعفر رضاييكارشناسيحقوق اساسي ٠١2_١22٣2٣2دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comكار تحقيقي10:30جعفر رضاييكارشناسيحقوق اساسي ٠١٣_١22٣2٤٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comكار تحقيقي10:30جعفر رضاييكارشناسيحقوق بشر در اسالم٠١_١22٣١86يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comكار تحقيقي10:30جعفر رضاييكارشناسيحقوق بشر در اسالم٠١_١22٣228يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00جعفر رضاييكارشناسيدانش خانواده و جمعيت٠١_١2٣٣٠٤٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00جعفر رضاييكارشناسيدانش خانواده و جمعيت٠2_١2٣٣٠٤٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00جعفر رضاييكارشناسيدانش خانواده و جمعيت٠٣_١2٣٣٠٤٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00جعفر رضاييكارشناسيدانش خانواده و جمعيت٠٤_١2٣٣٠٤٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00جعفر رضاييكارشناسيدانش خانواده وجمعيت٠١_١2٣٣٠٤٤سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه08:00جعفر رضاييكارشناسيدانش خانواده وجمعيت٠2_١2٣٣٠٤٤سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسيفرهنگ وتمدن اسالم و ايران٠١_١22٩١2٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسيفرهنگ وتمدن اسالم و ايران٠2_١22٩١2٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسيفرهنگ وتمدن اسالم و ايران٠٣_١22٩١2٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسيفرهنگ وتمدن اسالم و ايران٠٤_١22٩١2٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسيفرهنگ وتمدن اسالم و ايران٠١_١22٩١28سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسيفرهنگ وتمدن اسالم و ايران٠2_١22٩١28سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
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9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسيفرهنگ وتمدن اسالم و ايران٠٣_١22٩١28سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183082443jafar.rezaei1347@yahoo.comگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30جعفر رضاييكارشناسيفرهنگ وتمدن اسالم و ايران٠٤_١22٩١28سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد بيمه٠١_١22١٣٤2پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد خرد٠١_١22١2٧١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد خرد (١)٠١_١22١١٩6چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد خرد٠١١_١22١٣٠6يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد خرد٠١2_١22١٣٠٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد خرد٠١٣_١22١٣١٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد صنعتي٠١_١22١٣١٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:00جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد كالن٠١١_١22١٣٠٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد كالن٠١2_١22١٣١٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد كالن٠١٣_١22١٣١5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصاد مالي٠١_١22١٣5١سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصادصنعتي٠١_١22١١١٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

13:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصادكارونيروي انساني٠١_١22١١١١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
10:30جالل شيره زادهكارشناسياقتصادمديريت٠١_١22١١٠٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
13:30جالل شيره زادهكارشناسيآمار براي اقتصاد ٠١١_١22١2٩٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
13:30جالل شيره زادهكارشناسيآمار براي اقتصاد ٠١2_١22١2٩٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
10:30جالل شيره زادهكارشناسيبازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسالمي٠١_١2١٤١5٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
13:30جالل شيره زادهكارشناسيبرنامه ريزي اقتصادي٠١_١22١١٠6سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسيپژوهش عملياتي٠١_١22١١٠٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
08:00جالل شيره زادهكارشناسيحسابداري ابزار و عقود مالي اسالمي٠١_١2١٤١٧٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:00جالل شيره زادهكارشناسيحسابداري دولتي٠١_١2١٤٠٠٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
10:30جالل شيره زادهكارشناسيحسابداري صنعتي ٠١2_١2١٤٠١٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
13:30جالل شيره زادهكارشناسيحسابداري صنعتي ٠١٣_١2١٤٠٣٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

08:00جالل شيره زادهكارشناسيحسابداري موارد خاص٠١_١2١٤١٧2شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
08:00جالل شيره زادهكارشناسيحسابداري ميانه ٠١2_١2١٤٠2٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
08:00جالل شيره زادهكارشناسيحسابداري ميانه ٠١2_١2١٤١١٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


08:00جالل شيره زادهكارشناسيحسابداري و حسابرسي بخش عمومي٠١_١2١٤١6٩چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
10:30جالل شيره زادهكارشناسيروش تحقيق٠١_١22١١٠5سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
08:00جالل شيره زادهكارشناسيرياضيات براي اقتصاد ٠١2_١22١2٩١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
08:00جالل شيره زادهكارشناسيزبان تخصصي ٠١١_١2١٤٠2٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
سير انديشه هاي اقتصادي: متفكرين اسالمي و ٠١_١22١٣١١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

13:30جالل شيره زادهكارشناسيغربي
08:00جالل شيره زادهكارشناسيمالياتي٠١١_١2١٤١68يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
10:30جالل شيره زادهكارشناسيمالياتي٠١2_١2١٤١٧٠پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
08:00جالل شيره زادهكارشناسيمباني حسابداري بخش عمومي٠١_١2١٤١6٠چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
13:30جالل شيره زادهكارشناسيمباني حسابداري مديريت٠١_١2١٤١6١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
10:30جالل شيره زادهكارشناسيمباني واصول سازمان ومديريت٠١_١22١٠٣٣دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
08:00جالل شيره زادهكارشناسيمديريت مالي٠١_١22١٣٠8پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
10:30جالل شيره زادهكارشناسيمكاتبات تجاري و گزارش نويسي٠١_١2١٤١65دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

13:30جالل شيره زادهكارشناسينرم افزارهاي كاربردي در حسابداري٠١_١2١٤١66چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
10:30جالل شيره زادهكارشناسينظامهاي اقتصادي٠١_١22١١٠8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9035635042jahmady52@yahoo.comكار تحقيقي10:30جمال احمديكارشناسيبالغت ١ (معاني)٠١_١2١٣26٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9035635042jahmady52@yahoo.comكار تحقيقي08:00جمال احمديكارشناسيبالغت 2 (بديع و بيان)٠١_١2١٣266يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9035635042jahmady52@yahoo.comكار تحقيقي10:30جمال احمديكارشناسيتاريخ زبان فارسي٠١_١2١٣٠2١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9035635042jahmady52@yahoo.comكار تحقيقي10:30جمال احمديكارشناسيتاريخ زبان فارسي٠١_١2١٣٣٠٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9035635042jahmady52@yahoo.comكار تحقيقي08:00جمال احمديكارشناسيدستورزبان فارسي ٠١2_١2١٣٠26دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9035635042jahmady52@yahoo.comكار تحقيقي13:30جمال احمديتحصيالت تكميليمتون نثر(١) كشف المحجوب ورساله قشيريه٠١_١2١٣٤٣5سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9035635042jahmady52@yahoo.comكار تحقيقي13:30جمال احمديتحصيالت تكميلينثرفارسي ٤(كشف المحجوب و رساله قشيريه )٠١_١2١٣١٤٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي10:30جمال خسرويكارشناسيانقالب اسالمي وريشه هاي تاريخي آن٠١_١22٩٠5٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

انقالب مشروطيت وتحوالت ايران تاانقراض ٠١_١22٩٠5٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي13:30جمال خسرويكارشناسيقاجاريه

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي13:30جمال خسرويكارشناسيباستان شناسي ايران٠١_١22٩٠٠٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيتاريخ احزاب ومطبوعات ايران دردوره قاجار٠١_١22٩٠6٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيتاريخ اروپادرقرون جديد٠١_١22٩٠٣8پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
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9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيتاريخ اروپادرقرون وسطي٠١_١22٩٠٣٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي13:30جمال خسرويكارشناسيتاريخ انديشه هاي سياسي درايران واسالم٠١_١22٩٠٤٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

تاريخ ايران ازايالمي هاوآريايي هاتاپايان ٠١_١22٩٠١6يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيهخامنشي

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيتاريخ ايران دردوره سلوكي واشكاني٠١_١22٩٠١٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي10:30جمال خسرويكارشناسيتاريخ تحول دولت دراسالم٠١_١22٩٠٠8دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

تاريخ تحوالت ايران ازانقراض قاجاريه ٠١_١22٩٠58سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي13:30جمال خسرويكارشناسيتاكودتاي 28مرداد

تاريخ تحوالت ايران ازآغازقاجارتاانقالب ٠١_١22٩٠5٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي10:30جمال خسرويكارشناسيمشروطيت

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيتاريخ تحوالت سياسي اجتماعي ..ازسال چهلم٠١_١22٩٠28سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

تاريخ تحوالت سياسي ايران دردوره افشاريان ٠١_١22٩٠5١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي10:30جمال خسرويكارشناسيوزنديان

تاريخ تحوالت سياسي جهان اسالم ازسال ٠١_١22٩٠٣٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي13:30جمال خسرويكارشناسي22٧تاسقوطبغداد

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي10:30جمال خسرويكارشناسيتاريخ تحوالت سياسي دردوره صفويان٠١_١22٩٠٤8شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيتاريخ تفكر سياسي در دوره قاجاريه٠١_١22٩١٣٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي10:30جمال خسرويكارشناسيتاريخ تمدنهاي مشرق زمين٠١_١22٩٠١٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي13:30جمال خسرويكارشناسيتاريخ روابط بين الملل از١8٧١تا١٩٤5ميالدي٠١_١22٩٠٠٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي13:30جمال خسرويكارشناسيتاريخ عثماني وخاورميانه٠١_١22٩٠٤٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي10:30جمال خسرويكارشناسيتاريخ يونان وروم٠١_١22٩٠١8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي13:30جمال خسرويكارشناسيتحوالت سياسي واجتماعي ايران از١228تا٠١١٣2٠_١22٩٠٠٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيجغرافياي تاريخي سرزمينهاي اسالمي٠١_١22٩٠62سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيخليج فارس ومسائل آن٠١_١2٣١٠28يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از ٠١_١2١١6١٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9108090326khosravi.jamal@gmail.comآزمون آنالين10:30جمال خسرويكارشناسياسالم

9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيقرائت متون تاريخي به زبان فارسي ٠١2_١22٩٠٤5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي10:30جمال خسرويكارشناسيكليات جغرافيا(باتكيه برجغرافياي ايران )٠١_١22٩٠٣5دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيمباني تاريخ اجتماعي ايران٠١_١222٠2٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9108090326khosravi.jamal@gmail.comكار تحقيقي08:00جمال خسرويكارشناسيمباني حكومت و ساخت قدرت در ايران٠١_١22٩١٤٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي08:00جواد خانلريتحصيالت تكميليادبيات تطبيقي٠١_١2٣٠١٤2شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي08:00جواد خانلريتحصيالت تكميليبالغت٠١_١2٣٠١٤٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي08:00جواد خانلريتحصيالت تكميليتحليل صرفي ونحوي متون ادبي٠١_١2٣٠١2٩چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي10:30جواد خانلريتحصيالت تكميليتحليل و نقد شعر در دوره عباسي٠١_١2٣٠١٣٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي13:30جواد خانلريتحصيالت تكميليتحليل و نقد شعر دوره معاصر٠١_١2٣٠١٣٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
تحليل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پايان دوره ٠١_١2٣٠١٣١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي08:00جواد خانلريتحصيالت تكميلياموي
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي10:30جواد خانلريتحصيالت تكميليتحليل و نقد نثر در دوره عباسي٠١_١2٣٠١٣٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي13:30جواد خانلريتحصيالت تكميليتفاسير ادبي قرآن كريم٠١_١2٣٠١٣2شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي10:30جواد خانلريكارشناسيتفسيرموضوعي نهج البالغه٠١_١2٣٣٠٣8چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي10:30جواد خانلريكارشناسيتفسيرموضوعي نهج البالغه٠2_١2٣٣٠٣8چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي10:30جواد خانلريكارشناسيتفسيرموضوعي نهج البالغه٠2_١2٣٣٠٣٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
روش تحقيق،مقاله نويسي و سمينار در مسائل ٠١_١2٣٠١٣6دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي10:30جواد خانلريتحصيالت تكميليادبي
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي10:30جواد خانلريتحصيالت تكميليروش تدريس متون ادبي٠١_١2٣٠١٤١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي13:30جواد خانلريكارشناسيصرف ٠١١_١2٣٠٠٧8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي10:30جواد خانلريتحصيالت تكميليعربي 2(نثرعربي )٠١_١2١٣١٤٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي13:30جواد خانلريكارشناسيعربي١ قسمت اول: (قواعد و متون)٠١_١2١٣26٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي13:30جواد خانلريتحصيالت تكميليمتون نظم و نثر عربي٠١_١2١٣٣٣5يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9127338015khanlarix59@yahoo.comكار تحقيقي08:00جواد خانلريتحصيالت تكميلينقد و مكتب هاي ادبي٠١_١2٣٠١٣٠پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183803134sndchb@gmail.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30چيا سهراب نژادكارشناسيسازه هاي بتن آرمه ٠١2_١٣١٣٠٩٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183803134sndchb@gmail.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00چيا سهراب نژادكارشناسيسازه هاي فوالدي ٠١١_١٣١٣٠6٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comكار تحقيقي13:30حامد شيريكارشناسيبررسي مسائل اجتماعي ايران٠١_١222٠٣6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comكار تحقيقي13:30حامد شيريكارشناسيتجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران٠١_١2٣٩٠١5پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comكار تحقيقي13:30حامد شيريكارشناسيتجزيه وتحليل مسائل اجتماعي ايران٠١_١2١8٠22پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comكار تحقيقي10:30حامد شيريكارشناسيتكنيكهاي خاص تحقيق٠١_١222٠26سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
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9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريكارشناسيجامعه شناسي ارتباط جمعي٠١_١222٠2٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريكارشناسيجامعه شناسي انقالب٠١_١222٠٣٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين13:30حامد شيريكارشناسيجامعه شناسي شهري٠١_١222٠٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين13:30حامد شيريتحصيالت تكميليجامعه شناسي شهري (ارشد)٠١_١22٧٠82سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9124134776hamesshiri2003@yahoo.comكار تحقيقي10:30حامد شيريكارشناسيجامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي٠١_١222٠22شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريتحصيالت تكميليجامعه شناسي كاروشغل (ارشد)٠١_١22٧٠8٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريكارشناسيروش تحقيق نظري٠١_١222٠2١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي (نظري -٠١_١222٣١5پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comكار تحقيقي10:30حامد شيريكارشناسيعملي)

9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريكارشناسيمباني جامعه شناسي٠١_١2١٤١٠5پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريكارشناسيمردم شناسي فرهنگي٠١_١222٠١١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريكارشناسينظريه هاي جامعه شناسي٠١_١222٣٠٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريكارشناسينظريه هاي جامعه شناسي ٠١١_١222٠٠8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين10:30حامد شيريكارشناسينظريه هاي جامعه شناسي ٠١١_١222١86يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9124134776hamesshiri2003@yahoo.comآزمون آنالين08:00حامد شيريكارشناسينظريه هاي جامعه شناسي ٠١2_١222٠١٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9189795110h.a1349@yahoo.comكار تحقيقي08:00حسن احمدي دهرشيدكارشناسياحكام كسب و كار٠١_١2١8٤٤2شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9189795110h.a1349@yahoo.comكار تحقيقي08:00حسن احمدي دهرشيدكارشناسياحكام كسب و كار٠١_١2١85٤٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9189795110h.a1349@yahoo.comكار تحقيقي08:00حسن احمدي دهرشيدكارشناسيآشنايي با قوانين كسب كار٠١_١2١8٤5١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189795110h.a1349@yahoo.comكار تحقيقي13:30حسن احمدي دهرشيدكارشناسيمديريت توسعه٠١_١2١8٠٣8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9189795110h.a1349@yahoo.comكار تحقيقي08:00حسن احمدي دهرشيدكارشناسيمساله يابي و حل مساله٠١_١2١8٤6٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
10:30حسن بسطاميكارشناسيارزشهاي دفاع مقدس٠١_١22٠88٩سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
10:30حسن بسطاميكارشناسيارزشهاي دفاع مقدس٠2_١22٠88٩سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30حسن غريبيكارشناسياختالالت يادگيري٠١_١2١٧٠٣5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30حسن غريبيتحصيالت تكميليتعليم و تربيت اسالمي پيشرفته٠١_١2١٧2٧١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30حسن غريبيكارشناسيروا نشناسي هوش و سنجش آن٠١_١2١٧١8٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30حسن غريبيكارشناسيروانشناسي اجتماعي٠١_١2١٧٠٩٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30حسن غريبيكارشناسيروانشناسي احساس وادراك٠١_١2١٧٠2٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00حسن غريبيتحصيالت تكميليروانشناسي تربيتي٠١_١2١٧268دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
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9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00حسن غريبيكارشناسيروانشناسي رشد2(روانشناسي )٠١_١2١٧٠٤2پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30حسن غريبيتحصيالت تكميليروانشناسي شناختي٠١_١2١٧٠82سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00حسن غريبيتحصيالت تكميليروش تحقيق٠١_١2١٧282دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30حسن غريبيكارشناسيسازماندهي و اداره خدمات راهنمايي و مشاوره٠١_١2١٧٤22سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30حسن غريبيتحصيالت تكميليسنجش و اندازه گيري٠١_١2١٧٣٠٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي08:00حسن غريبيتحصيالت تكميليفنون ارزيابي رواني-تربيتي٠١_١2١٧2٩٩شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30حسن غريبيكارشناسيمقدمات نوروپسيكولوژي٠١_١2١٧٠٣8چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي10:30حسن غريبيتحصيالت تكميلينظريات تربيتي و مكاتب فلسفي٠١_١2١٧26٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188755487Hgharibi33@gmail.comكار تحقيقي و سواالت تحليلي13:30حسن غريبيتحصيالت تكميلينظريه و روشهاي آموزش٠١_١2١٧٣٠١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183807860h.mohammadz11@gmail.comكار تحقيقي13:30حسين محمدزادهكارشناسياصول علم اقتصاد٠١_١222٣٠5يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183807860h.mohammadz11@gmail.comكار تحقيقي08:00حسين محمدزادهكارشناسياقتصاد ايران٠١_١222٣١١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9183807860h.mohammadz11@gmail.comكار تحقيقي13:30حسين محمدزادهكارشناسيآمار مقدماتي٠١_١222٣٠6شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي08:00حسين محمدزادهتحصيالت تكميليآماردرعلوم اجتماعي٠١_١١١٧١2٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

بينش هاي جامعه شناسي ١(تاريخ تفكرات ٠١_١22٧٠٧٠شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي13:30حسين محمدزادهتحصيالت تكميليجامعه شناسي)

9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي10:30حسين محمدزادهتحصيالت تكميليبينش هاي جامعه شناسي ٠١2_١22٧٠٧٣پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي10:30حسين محمدزادهتحصيالت تكميليبينش هاي جامعه شناسي ٠١٣_١22٧٠٧5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي13:30حسين محمدزادهتحصيالت تكميليتوسعه اجتماعي اقتصادي٠١_١22٧٠٧١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي13:30حسين محمدزادهتحصيالت تكميليجامعه شناسي ارتباطات ورسانه ها٠١_١22٧٠8٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي10:30حسين محمدزادهتحصيالت تكميليجامعه شناسي زنان ومسائل خانواده٠١_١22٧١١٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي13:30حسين محمدزادهتحصيالت تكميليجامعه شناسي علم و تكنولوژي( آموزش محور )٠١_١22٧١25پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي08:00حسين محمدزادهتحصيالت تكميليجهاني شدن ومسائل توسعه(آموزش محوز)٠١_١22٧١٣٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9183807860h.mohammadz11@gmail.comكار تحقيقي13:30حسين محمدزادهكارشناسيحقوق ارتباط جمعي٠١_١222٣٤٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9183807860h.mohammadz11@gmail.comسواالت تحليلي10:30حسين محمدزادهتحصيالت تكميليروشهاي تحقيق كيفي درجامعه شناسي٠١_١22٧١١٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9183807860h.mohammadz11@gmail.comكار تحقيقي10:30حسين محمدزادهكارشناسيمباني ارتباطات انساني٠١_١222٣١8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183807860h.mohammadz11@gmail.comكار تحقيقي08:00حسين محمدزادهكارشناسيمباني تاريخ اجتماعي ايران٠١_١222٣١٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
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9183807860h.mohammadz11@gmail.comكار تحقيقي10:30حسين محمدزادهكارشناسيمديريت تعاونيها٠١_١222٠65چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188714833esmailykhaled@gmail.comكار تحقيقي08:00خالد اسماعيليكارشناسيحقوق تجارت(٣)اسناد تجاري٠١_١22٣2٤٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188714833esmailykhaled@gmail.comكار تحقيقي08:00خالد اسماعيليكارشناسيحقوق ثبت٠١_١22٣٠5١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9188714833esmailykhaled@gmail.comكار تحقيقي08:00خالد اسماعيليكارشناسيحقوق كار٠١_١22٣٠٤5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي10:30خالد مالككارشناسيالكترومغناطيس٠١_١٣١٩٠١٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي08:00خالد مالككارشناسيالكترونيك ٠١١_١٣١٩١٣١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي13:30خالد مالككارشناسيالكترونيك صنعتي٠١_١٣١٩٠٤5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي13:30خالد مالككارشناسيسيستم هاي ديجيتال ٠١١_١٣١٩١٣٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي08:00خالد مالككارشناسيسيگنالها و سيستم ها٠١_١٣١٩١٣٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي08:00خالد مالككارشناسيطرح پست هاي فشار قوي و پروژه٠١_١٣١٩٠8٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي10:30خالد مالككارشناسيماشين هاي الكتريكي ٠١١_١٣١٩١٣2دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي08:00خالد مالككارشناسيماشين هاي الكتريكي ٠١2_١٣١٩١٣6سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9188782515khaled.malek@yahoo.comكار تحقيقي10:30خالد مالككارشناسيمدارهاي الكتريكي ٠١2_١٣١٩١٣٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي08:00راميار رفاعيكارشناسياصول و مباني اقتصاد اسالمي٠١_١22١2٩2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي13:30راميار رفاعيكارشناسياقتصاد ايران١: كليات و تاريخ اقتصادي٠١_١22١٣١6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي10:30راميار رفاعيكارشناسياقتصاد بخش عمومي ٠١2_١22١٣٣٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي10:30راميار رفاعيكارشناسياقتصاد بخش عمومي٠١١_١22١٣١٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي13:30راميار رفاعيكارشناسياقتصاد سنجي ٠١2_١22١٣٣5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي10:30راميار رفاعيكارشناسياقتصاد سنجي٠١١_١22١٣١2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي13:30راميار رفاعيكارشناسياقتصاد عمومي ٠١١_١22١١٩٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي08:00راميار رفاعيكارشناسياقتصادايران٠١_١22١١٠٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي10:30راميار رفاعيكارشناسياقتصادبخش عمومي٠١_١22١١25يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي08:00راميار رفاعيكارشناسياقتصادتوسعه٠١_١22١٠٩٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي13:30راميار رفاعيكارشناسياقتصادرياضي٠١_١22١٠٩٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي08:00راميار رفاعيكارشناسياقتصادسنجي٠١_١22١٠٩٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي10:30راميار رفاعيكارشناسياقتصادمنابع٠١_١22١١٠2پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي10:30راميار رفاعيكارشناسيحقوق ماليه عمومي٠١_١22٣22٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي13:30راميار رفاعيكارشناسيزبان انگليسي تخصصي٠١_١22١٣5٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
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9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي13:30راميار رفاعيكارشناسيزبان خارجي 2(زبان تخصصي )٠١_١2١22٠6شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي08:00راميار رفاعيكارشناسيكليات علم اقتصاد٠١_١22١2٩٠شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي08:00راميار رفاعيكارشناسيمباني روش تحقيق٠١_١22١٠٣5دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي13:30راميار رفاعيكارشناسيمباني علم اقتصاد٠١_١22١٠١٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي10:30راميار رفاعيكارشناسيمباني علم اقتصاد٠١_١22١٠٣٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188724784ramiar_refaie@yahoo.comكار تحقيقي13:30راميار رفاعيكارشناسينظريه بازي ها و كاربرد آن در اقتصاد٠١_١22١٣٤8چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي10:30رضا رحيميكارشناسيانگيزش و هيجان٠١_١2١٧252يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي10:30رضا رحيميكارشناسيانگيزش وهيجان٠١_١2١٧٠5٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروان شناسي اجتماعي٠١_١2١١6١٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروان شناسي تربيتي٠١_١2١١6١١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروان شناسي رشد٠١_١2١١6١2پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروان شناسي يادگيري٠١_١2١١62٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي اجتماعي٠١_١2١٧225شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي افراد با نيازهاي خاص ٠١١_١2١٧2٣5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي تحولي٠١١_١2١٧2١6پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي10:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي تربيتي٠١_١2١٧2٣6سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي تربيتي٠١_١2١٧٤٣١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي رشد٠١١_١2١٧٠٤6پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي08:00رضا رحيميكارشناسيروانشناسي سالمندي٠١_١2١٧2٣٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي سالمت٠١_١2١١656دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي سالمت٠١_١2١٧258دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي شناختي٠١_١2١٧2٣٤شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي ويژه٠١_١2١١62٣سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي يادگيري٠١_١2١٧١86دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183729137reza.psychology@gmail.comكار تحقيقي13:30رضا رحيميكارشناسيروانشناسي يادگيري٠١_١2١٧22١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9039204488reza.shadfar@ut.ac.irآزمون تستي از طريق واتس08:00رضا شادفركارشناسياصول برنامه ريزي آموزش تربيت بدني٠١_١2١52٤5دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9039204488reza.shadfar@ut.ac.irآزمون تستي از طريق واتس13:30رضا شادفركارشناسياصول برنامه ريزي آموزش تربيت بدني٠١_١2١5٤8٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
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9039204488reza.shadfar@ut.ac.irآزمون تستي از طريق واتس08:00رضا شادفركارشناسيرشد حركتي٠١_١2١52٤٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9039204488reza.shadfar@ut.ac.irآزمون تستي از طريق واتس10:30رضا شادفركارشناسييادگيري حركتي٠١_١2١52٣٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9188737767roudabehآزمون از طريق واتس08:00رودابه تزئينكارشناسيشنا ٠١2_١2١52٤١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣ tazin@gmail com. .

9188737767roudabehآزمون از طريق واتس08:00رودابه تزئينكارشناسيشنا تخصصي٠١_١2١52٧١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧ tazin@gmail com. .
9188737767roudabehآزمون از طريق واتس08:00رودابه تزئينكارشناسيشنا٠١١_١2١522٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 tazin@gmail com. .
9188737767roudabehآزمون از طريق واتس08:00رودابه تزئينكارشناسيشنا٠٣١_١2١522٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 tazin@gmail com. .

9188737767roudabehآزمون از طريق واتس08:00رودابه تزئينكارشناسينجات غريق٠١_١2١526٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧ tazin@gmail com. .
9188737767roudabehآزمون از طريق واتس08:00رودابه تزئينكارشناسيورزش هاي آبي٠١_١2١5٤6٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧ tazin@gmail com. .

9188715339rojinكار  تحقيقي13:30روژين اسكندريكارشناسيرسم فني و نقشه كشي ساختمان٠١_١٣١٣٠٣٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣ eskandari@gmail com. .
93938018299393801829تشريحي و تستي از طريق واتس آپ08:00ژاله ميرحسنيكارشناسيحركات موزون خواهران ٠١١_١2١52٧6پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

93938018299393801829تشريحي و تستي از طريق واتس آپ13:30ژاله ميرحسنيكارشناسيژيمناستيك ٠١١_١2١52٤6شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
93938018299393801829تشريحي و تستي از طريق واتس آپ08:00ژاله ميرحسنيكارشناسيژيمناستيك ٠١2_١2١5256يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
93938018299393801829تشريحي و تستي از طريق واتس آپ10:30ژاله ميرحسنيكارشناسيفعاليت موزون ١(ويژه خواهران)٠١_١2١5٤6٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيترجمه ادبيات٠١_١2١2٤٤٠پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيترجمه متون ادبي٠١_١2١2٠٧١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيترجمه متون ادبي ٠١١_١2١2١٣٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيترجمه متون ادبي ٠١2_١2١2١٣٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 10:30سارا ترابيكارشناسيترجمه متون اقتصادي٠١_١2١2٠٩٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 08:00سارا ترابيكارشناسيترجمه متون ساده٠١_١2١2٠6٤شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 08:00سارا ترابيكارشناسيترجمه متون ساده٠١_١2١2١2٠شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيداستان كوتاه٠١_١2١2١28شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com
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از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيداستان كوتاه و رمان در ادبيات انگليسي٠١_١2١2٤٤٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 10:30سارا ترابيكارشناسيدرآمدي برادبيات انگليسي ٠١١_١2١2٠58چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 10:30سارا ترابيكارشناسيدرآمدي برادبيات انگليسي ٠١١_١2١2١١6چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيدرآمدي برادبيات انگليسي ٠١2_١2١2٠6٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيدرآمدي برادبيات انگليسي ٠١2_١2١2١١8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيروش تدريس زبان انگليسي٠١_١2١2٠88سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

از طريق تلگرام و ايميل 13:30سارا ترابيكارشناسيروش تدريس زبان خارجي٠١_١2١2١٤٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
https://t.me/finalExamtorabi9183839740saratorabi1365@gmail.com

9910561517pnu.sadjadi@gmail.comسواالت تحليلي10:30سارا سجاديكارشناسيبرنامه سازي رايانه٠١_١١١5١٧8شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9910561517pnu.sadjadi@gmail.comسواالت تحليلي10:30سارا سجاديكارشناسيبرنامه نويسي كامپيوتر٠١_١5١١٠٩١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9189695245sghajar62@gmail.comكار تحقيقي13:30سارا قجركارشناسيآمادگي جسماني ٠١١_١2١52١٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9189695245sghajar62@gmail.comكار تحقيقي13:30سارا قجركارشناسيبسكتبال ٠١١_١2١52٣6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9125725855salar.323@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ13:30ساالر قيمتيكارشناسيتنيس روي ميز٠2١_١2١52٤2شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9125725855salar.323@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ13:30ساالر قيمتيكارشناسيمقدمات بيومكانيك ورزشي٠١_١2١5٤68دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9125725855salar.323@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ10:30ساالر قيمتيكارشناسيمقدمات مكانيك حركت انسان٠١_١2١5٤58دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188712048s.almasi20@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ08:00سعيد الماسي كاكاوندكارشناسيحقوق اداري٠١_١22٣٠٠6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188712048s.almasi20@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ13:30سعيد الماسي كاكاوندكارشناسيحقوق اداري ٠١١_١22٣٠٣١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188712048s.almasi20@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ13:30سعيد الماسي كاكاوندكارشناسيحقوق اداري ٠١١_١22٣22٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188712048s.almasi20@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ08:00سعيد الماسي كاكاوندكارشناسيحقوق اداري ٠١2_١22٣٠٣5دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9188712048s.almasi20@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ08:00سعيد الماسي كاكاوندكارشناسيحقوق رسانه٠١_١22٣2٤8شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي08:00سعيد عبدالملكيكارشناسيآزمون هاي روان شناختي ٠١2_١2١٧256پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي13:30سعيد عبدالملكيكارشناسيآزمونهاي روان شناختي ٠١١_١2١٧2٤6دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي10:30سعيد عبدالملكيكارشناسيآموزه هاي روانشناسي در حديث٠١_١2١٧2٤٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي08:00سعيد عبدالملكيكارشناسيآموزه هاي روانشناسي در قرآن٠١_١2١٧222شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
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9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي13:30سعيد عبدالملكيكارشناسيپويايي گروه٠١_١2١٧262يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي13:30سعيد عبدالملكيكارشناسيروانشناسي پويايي گروه٠١_١2١٧٠52يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي08:00سعيد عبدالملكيكارشناسيروانشناسي دين٠١_١2١٧22٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي08:00سعيد عبدالملكيكارشناسيروانشناسي سياسي٠١_١2١٧2٣٠پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9306294986daneshpnu99@gmail.comكار تحقيقي و خالصه نويسي08:00سعيد عبدالملكيكارشناسيفلسفه علم روانشناسي٠١_١2١٧228دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9187845078rashidiارتباط از طريق واتس آپ10:30سمكو رشيديكارشناسيتكنولوژي بتن٠١_١٣١٣٠5٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ semko@gmail com. .
9187845078rashidiارتباط از طريق واتس آپ13:30سمكو رشيديكارشناسيتكنولوژي بتن وآزمايشگاه٠١_١٣١2٠٠8سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣ semko@gmail com. .
9187845078rashidiارتباط از طريق واتس آپ10:30سمكو رشيديكارشناسيديناميك٠١_١٣١٣٠٤2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8 semko@gmail com. .

9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي10:30سميه مالميركارشناسيالكترومغناطيس ٠١١_١١١٣٠٤٠شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي10:30سميه مالميركارشناسيالكترومغناطيس ٠١١_١١١٣٣٩2شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي10:30سميه مالميركارشناسيامواج٠١_١١١٣٠٣٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي08:00سميه مالميركارشناسيترموديناميك و مكانيك آماري ٠١2_١١١٣٣٩5سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي10:30سميه مالميركارشناسيرياضي فيزيك ٠١١_١١١٣٣86چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي10:30سميه مالميركارشناسيزبان تخصصي٠١_١١١٣٤٠6سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9183500136s_malmir84@yahoo.comآزمون آنالين10:30سميه مالميركارشناسيفيزيك ٠١2_١١١٣٠٩5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183500136s_malmir84@yahoo.comآزمون آنالين08:00سميه مالميركارشناسيفيزيك ٠١2_١١١٣٣١8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183500136s_malmir84@yahoo.comآزمون آنالين10:30سميه مالميركارشناسيفيزيك پايه ٠١2_١١١٣٠8٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183500136s_malmir84@yahoo.comآزمون آنالين10:30سميه مالميركارشناسيفيزيك پايه ٠١2_١١١٣١٠٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9183500136s_malmir84@yahoo.comآزمون آنالين10:30سميه مالميركارشناسيفيزيك پايه ٠١2_١١١٣٣82چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي10:30سميه مالميركارشناسيفيزيك پايه ٠١٣_١١١٣٣8٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي13:30سميه مالميركارشناسيفيزيك پايه ٠١٤_١١١٣٣88شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183500136s_malmir84@yahoo.comآزمون آنالين10:30سميه مالميركارشناسيفيزيك عمومي ٠١2_١١١٣25٩شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9183500136s_malmir84@yahoo.comآزمون آنالين08:00سميه مالميركارشناسيفيزيك عمومي ٠١2_١١١٣5٤٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي10:30سميه مالميركارشناسيمباني فلسفي مكانيك كوانتومي٠١_١١١٣٠٤5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9183500136s_malmir84@yahoo.comكار تحقيقي08:00سميه مالميركارشناسيمكانيك تحليلي ٠١١_١١١٣٣85شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
91824739629182473962آزمون و كار تحقيقي10:30سودابه قديمي قولدرهكارشناسيدو و ميداني ٠١١_١2١522٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
91824739629182473962آزمون و كار تحقيقي13:30سودابه قديمي قولدرهكارشناسيدو و ميداني ٠١2_١2١52٣٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
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9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ08:00سوده مراديانكارشناسيانقالب اسالمي ايران٠١_١22٠٤2٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ08:00سوده مراديانكارشناسيانقالب اسالمي ايران٠2_١22٠٤2٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ08:00سوده مراديانكارشناسيانقالب اسالمي ايران (علوم انساني )٠١_١22٠٤٣٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ08:00سوده مراديانكارشناسيانقالب اسالمي ايران (علوم انساني )٠2_١22٠٤٣٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ10:30سوده مراديانكارشناسيآشنايي باقانون اساسي جمهوري اسالمي٠١_١22٣١٧٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ10:30سوده مراديانكارشناسيآشنايي باقانون اساسي جمهوري اسالمي٠2_١22٣١٧٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ10:30سوده مراديانكارشناسيآشنايي باقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران٠١_١22٣١٧5شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ10:30سوده مراديانكارشناسيآشنايي باقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران٠2_١22٣١٧5شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ13:30سوده مراديانكارشناسيتعليم و تربيت اسالمي٠١_١2١١6١٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188369532moradyan99@gmail.comارتباط از طريق واتس آپ13:30سوده مراديانكارشناسيخانواده در اسالم٠١_١2١١62٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي13:30سوران احمدي زادكارشناسياصول ومباني كار آفريني٠١_١2١8٤6٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي10:30سوران احمدي زادكارشناسيبازاريابي بين المللي٠١_١2١8١٤5سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي13:30سوران احمدي زادكارشناسيبازرگاني بين المللي٠١_١2١8١25شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي10:30سوران احمدي زادكارشناسيتجارت الكترونيك٠١_١2١8٤5٣دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي10:30سوران احمدي زادكارشناسيتجزيه و تحليل قانون مديريت خدمات كشوري٠١_١2١8٤66سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي13:30سوران احمدي زادكارشناسيزبان انگليسي ٠١2_١2١2٠١5يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي13:30سوران احمدي زادكارشناسيزبان انگليسي ٠١2_١225٠٠2يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي13:30سوران احمدي زادكارشناسيزبان انگليسي تخصصي ٠١١_١2١2٠١٧شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي10:30سوران احمدي زادكارشناسيزبان تخصصي ٠١١_١2١2٣٤٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي13:30سوران احمدي زادكارشناسيزبان تخصصي٠١2_١2١2٣٤٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي13:30سوران احمدي زادكارشناسيكارآفريني (مديريت )٠١_١2٣5٠٤6پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي08:00سوران احمدي زادكارشناسيمديريت استراتژيك٠١_١2١8١2٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي10:30سوران احمدي زادكارشناسيمديريت منابع انساني٠١_١2١8٠٣٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9181700061soran_ahmadizad@yahoo.comكار تحقيقي10:30سوران احمدي زادكارشناسيمديريت منابع انساني٠١_١2١8١٣٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183781129saedi.student@gmail.comتستي08:00سيامك ساعديكارشناسيشبكه هاي كامپيوتري٠١_١٣22٠١٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183781129saedi.student@gmail.comتشريحي  از طريق واتس آپ13:30سيامك ساعديكارشناسيمباحث ويژه ٠١2_١٣22٠5٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
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9183781129saedi.student@gmail.comتشريحي  از طريق واتس آپ08:00سيامك ساعديكارشناسيمباحث ويژه ٠١2_١٣22١١٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183781129saedi.student@gmail.comسواالت تحليلي08:00سيامك ساعديكارشناسيمعماري كامپيوتر٠١_١١١5١٤٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183781129saedi.student@gmail.comسواالت تحليلي13:30سيامك ساعديكارشناسيمعماري كامپيوتر٠١_١٣22٠٠6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9143420569dr.ahmadparsa@gmail.comسواالت تحليلي10:30سيد احمد پارساتحصيالت تكميليتحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي٠١_١2١٣١5٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9143420569dr.ahmadparsa@gmail.comسواالت تحليلي13:30سيد احمد پارساتحصيالت تكميليمتون نظم (٣) خاقاني و نظامي٠١_١2١٣٤٤5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9143420569dr.ahmadparsa@gmail.comسواالت تحليلي13:30سيد احمد پارساتحصيالت تكميلينظم فارسي ٣(خاقاني ونظامي )٠١_١2١٣١٤٩شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9389708591adib.sheikhahmadi66@gmail.comكار تحقيقي13:30سيد اميد شيخ احمديكارشناسيژيمناستيك ٠2١_١2١52٤6شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9389708591adib.sheikhahmadi66@gmail.comكار تحقيقي08:00سيد اميد شيخ احمديكارشناسيژيمناستيك ٠22_١2١5256يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين08:00سيد كريم قادرزادهكارشناسيبهايابي٠١١_١2١٤١5٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين13:30سيد كريم قادرزادهكارشناسيحسابداري پيشرفته ٠١2_١2١٤٠2٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين08:00سيد كريم قادرزادهكارشناسيحسابداري صنعتي٠١_١2١٤٠٣8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين08:00سيد كريم قادرزادهكارشناسيحسابداري صنعتي ٠١١_١2١٤٠١2دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين08:00سيد كريم قادرزادهكارشناسيحسابداري صنعتي ٠١١_١2١٤٠6٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين08:00سيد كريم قادرزادهكارشناسيحسابداري ميانه ٠١١_١2١٤٠22دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين13:30سيد كريم قادرزادهكارشناسيمالي٠١١_١2١٤١6٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين08:00سيد كريم قادرزادهكارشناسيمديريت مالي٠١_١2١8١٠٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين13:30سيد كريم قادرزادهكارشناسيمديريت مالي ٠١١_١2١٤٠٣٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188742460k.gaderzadeh@yahoo.comآزمون آنالين10:30سيد كريم قادرزادهكارشناسيمديريت مالي١از منظر اسالم٠١_١2١8٤٤٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9185220703vahid.shahoei@gmail.comتشريحي  از طريق واتس آپ13:30سيد وحيد شاهوئيكارشناسيمكانيك سياالت٠١_١٣١١٠٣٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9185220703vahid.shahoei@gmail.comتشريحي  از طريق واتس آپ13:30سيد وحيد شاهوئيكارشناسيمكانيك سياالت٠١_١٣١٣٠٤6چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183715805saiedmohsen.ahmadi@gmail.comسواالت تحليلي13:30سيدمحسن احمديكارشناسيتحليل سازه ٠١١_١٣١2٠٠٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183715805saiedmohsen.ahmadi@gmail.comسواالت تحليلي13:30سيدمحسن احمديكارشناسيتحليل سازه ٠١١_١٣١٣٠5٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183715805saiedmohsen.ahmadi@gmail.comسواالت تحليلي08:00سيدمحسن احمديكارشناسيمهندسي پي٠١_١٣١٣١٩١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9360550274lidahashemi6485@gmail.comآزمون تستي از طريق واتس10:30سيده ليدا هاشميكارشناسيواليبال ٠١١_١2١52٣٣پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9360550274lidahashemi6485@gmail.comآزمون تستي از طريق واتس10:30سيده ليدا هاشميكارشناسيواليبال ١_عملي٠١_١2١5٠٠6پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9360550274lidahashemi6485@gmail.comآزمون تستي از طريق واتس08:00سيده ليدا هاشميكارشناسيواليبال ٠١2_١2١525٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9360550274lidahashemi6485@gmail.comآزمون تستي از طريق واتس08:00سيده ليدا هاشميكارشناسيورزش ها وبازي هاي بومي و سنتي٠١_١2١5٤٧٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9360550274lidahashemi6485@gmail.comآزمون تستي از طريق واتس10:30سيده ليدا هاشميكارشناسيورزش هاي جسمي -ذهني٠١_١2١5٤٧6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
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9360550274lidahashemi6485@gmail.comآزمون تستي از طريق واتس08:00سيده ليدا هاشميكارشناسيورزشهاي بومي سنتي٠١_١2١52٧٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9198354877sh_posh@yahoo.comآزمون از طريق واتس  و كار تحقيقي08:00شرمين خرقه پوشكارشناسيآمادگي جسماني ٠١2_١2١5٤8٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9198354877sh_posh@yahoo.comآزمون از طريق واتس  و كار تحقيقي08:00شرمين خرقه پوشكارشناسيبدمينتون ٠١١_١2١525٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9198354877sh_posh@yahoo.comآزمون از طريق واتس  و كار تحقيقي10:30شرمين خرقه پوشكارشناسيبدمينتون ٠١2_١2١526٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيتربيت بدني٠١_١2١5٤2٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيتربيت بدني٠٣_١2١5٤2٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيتربيت بدني٠5_١2١5٤2٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيتربيت بدني٠٧_١2١5٤2٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيتربيت بدني٠١_١2١5٤٣١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيتربيت بدني٠٣_١2١5٤٣١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9198354877sh_posh@yahoo.comآزمون از طريق واتس  و كار تحقيقي13:30شرمين خرقه پوشكارشناسيتنيس روي ميز٠١١_١2١52٤2شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9198354877sh_posh@yahoo.comآزمون از طريق واتس  و كار تحقيقي10:30شرمين خرقه پوشكارشناسيتنيس روي ميز٠١2_١2١5265دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيورزش ٠١١_١2١5٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيورزش ٠٣١_١2١5٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيورزش ٠5١_١2١5٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيورزش ٠٧١_١2١5٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيورزش ٠١١_١2١5٤٣2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيورزش ٠٣١_١2١5٤٣2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009198354877sh_posh@yahoo.comشرمين خرقه پوشكارشناسيورزش ويژه٠١_١2١5٤٣٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
10:30شرمين رحمتيكارشناسيفوتبال ٠١١_١2١52٣١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
10:30شرمين رحمتيكارشناسيفوتبال/فوتسال ٠١١_١2١5٤82سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183734260shoaib.faezi@gmail.comايميل و واتس آپ10:30شعيب فيضيكارشناسياقتصاد شهري٠١_١8١٣٠١5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183734260shoaib.faezi@gmail.comايميل و واتس آپ10:30شعيب فيضيكارشناسيبوم شناسي و برنامه ريزي و طراحي محيطي٠١_١8١٣٠٣٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183734260shoaib.faezi@gmail.comايميل و واتس آپ13:30شعيب فيضيكارشناسيحقوق و قوانين شهري٠١_١8١٣٠٣8سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183734260shoaib.faezi@gmail.comايميل و واتس آپ08:00شعيب فيضيكارشناسيزبان تخصصي٠١_١8١٣٠١١سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183734260shoaib.faezi@gmail.comايميل و واتس آپ10:30شعيب فيضيكارشناسيهندسه احجام و پرسپكتيو٠١_١8١٣٠6٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183734260shoaib.faezi@gmail.comايميل و واتس آپ10:30شعيب فيضيكارشناسيهندسه كاربردي٠١_١8١٤٠2٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183734260shoaib.faezi@gmail.comايميل و واتس آپ10:30شعيب فيضيكارشناسيهندسه مناظر و مرايا٠١_١8١٤٠2٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي10:30شهريار سعيديانكارشناسياقتصاد و طرح مهندسي٠١_١٣١٧١٩١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي13:30شهريار سعيديانكارشناسيانتقال جرم٠١_١٣١٧٠٩٤شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي10:30شهريار سعيديانكارشناسيانتقال حرارت ٠١١_١٣١٧٠22يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي10:30شهريار سعيديانكارشناسيانتقال حرارت ٠١2_١٣١٧٠2٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي08:00شهريار سعيديانكارشناسيترموديناميك مهندسي شيمي ٠١١_١٣١٧٠١٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي08:00شهريار سعيديانكارشناسيشيمي تجزيه٠١_١٣١٧٠٧١سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي08:00شهريار سعيديانكارشناسيشيمي فيزيك مهندسي شيمي٠١_١٣١٧٠٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي08:00شهريار سعيديانكارشناسيعمليات واحد ٠١١_١٣١٧١٠2پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي08:00شهريار سعيديانكارشناسيفرايندهاي صنايع گاز٠١_١٣١٧١٩٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي10:30شهريار سعيديانكارشناسيكاربرد رياضيات درمهندسي شيمي٠١_١٣١٧١٩٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي10:30شهريار سعيديانكارشناسيكنترل فرايندها٠١_١٣١٧١٩2دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي13:30شهريار سعيديانكارشناسيمقدمه اي برعلوم زيستي٠١_١٣١٧١85شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي10:30شهريار سعيديانكارشناسيمهندسي بيوشيمي٠١_١٣١٧٠٤١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي08:00شهريار سعيديانكارشناسيميكروبيولوژي عمومي٠١_١٣١٧٠٤5يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188751305saeedyan@pnu.ac.irكار تحقيقي10:30شهريار سعيديانكارشناسيميكروبيولوژي مواد غذايي٠١_١٣١٧٠٤6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
10:30شيدا ابراهيميكارشناسيفيزيولوژي انسان٠١_١2١5222چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
13:30شيدا ابراهيميكارشناسيفيزيولوژي ورزش٠١_١2١52٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

08:00شيدا ابراهيميكارشناسيهندبال ٠١١_١2١52٣5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
08:00شيدا ابراهيميكارشناسيهندبال ٠٣١_١2١52٣5شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسياصول سيستمهاي عامل٠١_١١١5١٧2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسياصول سيستمهاي عامل٠١_١5١١٠٣٣سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسياصول طراحي پايگاه داده ها٠١_١١١5٠88چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسياصول طراحي پايگاه داده ها٠١_١١١5١٤١چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسياصول طراحي نرم افزار٠١_١١١5١٧٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ13:30شيرين خضريكارشناسياصول فناوري اطالعات٠١_١٣22٠٠٤شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

اصول مديريت و برنامه ريزي راهبردي ٠١_١٣22٠١6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيفناوري اطالعات

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيامنيت سيستمهاي پايه٠١_١٣22٠2٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
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9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيانتقال داده ها٠١_١١١52٠٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيآشنايي باكامپيوتر٠١_١١١5٠١٤شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيبرنامه سازي پيشرفته٠١_١٣22٠٠٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيبرنامه سازي كامپيوتر٠١_١5١١٠٧٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيبرنامه نويسي پيشرفته٠١_١٣22٠8٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ13:30شيرين خضريكارشناسيبرنامه نويسي دستگاه هاي سيار٠١_١٣22١٠١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيبرنامه نويسي وب٠١_١٣22١٠٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيپايگاه داده ها٠١_١١١١٤٠٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيپايگاه داده ها٠١_١5١١٠٧٩چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيتجارت الكترونيكي٠١_١٣22٠٣6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيتحليل و طراحي سيستمها٠١_١٣22٠٠5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ13:30شيرين خضريكارشناسيزبانهاي برنامه سازي٠١_١١١5١68دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيساختمان داده ها٠١_١١١5١٤٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيسيستم هاي عامل٠١_١٣22٠١2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ13:30شيرين خضريكارشناسيطراحي الگوريتمها٠١_١١١5١٤2سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ13:30شيرين خضريكارشناسيطراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي٠١_١١١5٠8٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيطراحي وساخت به كمك كامپيوتر٠١_١١١5١8٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيگرافيك كامپيوتري٠١_١١١5١55شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ08:00شيرين خضريكارشناسيمباني رايانش امن٠١_١٣22٠١8دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيمباني كامپيوتر و برنامه سازي٠١_١5١١٠١8پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ13:30شيرين خضريكارشناسيمهندسي اينترنت وشبكه٠١_١١١5١85چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيمهندسي نرم افزار٠١١_١١١5١٤6سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ13:30شيرين خضريكارشناسيمهندسي نرم افزار٠١2_١١١5١١5يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسينظريه زبانهاوماشين ها٠١_١١١5١5٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسينقشه كشي صنعتي٠١_١5١١٠٧١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيهوش مصنوعي٠١_١١١5١٠١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيهوش مصنوعي٠١_١١١5١56دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
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9141662243shirin.khezri@gmail.comتشريحي ارتباط از طريق واتس آپ10:30شيرين خضريكارشناسيهوش مصنوعي و سيستمهاي خبره٠١_١٣22٠١٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

91868520156341ms@gmail.comكار تحقيقي08:00صالح الدين مراديكارشناسيخاك شناسي عمومي٠١_١٤١١5٤5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي10:30صالح وكيلي قصريانكارشناسياخالق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسالمي٠١_١2١8٤٤٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي10:30صالح وكيلي قصريانكارشناسياخالق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسالمي٠١_١2١85٤٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي13:30صالح وكيلي قصريانكارشناسياصول و مباني مديريت از ديدگاه اسالم٠١_١2١8٤٤5يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي08:00صالح وكيلي قصريانكارشناسياصول ومباني مديريت از ديدگاه اسالم٠١_١2١85٤8سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي10:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيآموزش مهارتهاي حرفه اي٠١_١2١8٤٤٩سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي08:00صالح وكيلي قصريانكارشناسيآموزش مهارتهاي حرفه اي٠١_١2١855١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي08:00صالح وكيلي قصريانكارشناسيبازار يابي و مديريت بازار (با رويكرد اسالمي)٠١_١2١8٤٤8شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي08:00صالح وكيلي قصريانكارشناسيروابط كار در سازمان٠١_١2١8٤56يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي13:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيسيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري٠١_١2١8٠٣6شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي10:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيسيستم هاي اطالعات مديريت٠١_١2١8٠85يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي08:00صالح وكيلي قصريانكارشناسيسيستم هاي اطالعات مديريت٠١_١2١8١٠5سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي13:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيسيستم هاي اطالعات مديريت٠١_١2١8١١2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي13:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيسيستمهاي اطالعات مديريت٠١_١١١5١2٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي08:00صالح وكيلي قصريانكارشناسيسيستمهاي اطالعاتي در مديريت٠١_١2١8566پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي13:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيسيستمهاي اطالعاتي مديريت٠١_١١١5١٧6سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي10:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيسيستمهاي اطالعاتي مديريت٠١_١2١8١2٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي10:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيكارآفريني٠١_١2١88٠8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9124121628vakilisalah@yahoo.comسواالت تحليلي10:30صالح وكيلي قصريانكارشناسيكارآفريني٠2_١2١88٠8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تشريحي10:30عابد حشمتيكارشناسياصول طراحي كامپايلر٠١_١١١5٠8٠شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تشريحي10:30عابد حشمتيكارشناسيرياضيات گسسته٠١_١١١١٤٧٣دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تشريحي08:00عابد حشمتيكارشناسيساختمان داده ها و الگوريتم ها٠١_١٣22٠٩١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تستي10:30عابد حشمتيكارشناسيكاربرد كامپيوتر در مديريت٠١_١١١52٧٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تستي10:30عابد حشمتيكارشناسيكاربردكامپيوتردرحسابداري٠١_١١١5٠١2يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تستي10:30عابد حشمتيكارشناسيكامپيوتر و كاربرد آن در مديريت٠١_١2١825٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تشريحي08:00عابد حشمتيكارشناسيمباني كامپيوتر و برنامه نويسي٠١_١٣22٠8٧شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
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9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تستي10:30عابد حشمتيكارشناسيمباني وكاربردكامپيوتردرجهانگردي٠١_١١١5٠٠٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9185350810abedeheshmatee@gmail.comآزمون تشريحي08:00عابد حشمتيكارشناسيمدارهاي منطقي٠١_١١١5١٣٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9188773519jabbar.shokri@gmail.comكار تحقيقي08:00عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك٠١_١١١٣٠٠١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183500136s_malmir84@yahoo.comآزمون آنالين08:00عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك٠١_١١١٣٣١٤شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9188773519jabbar.shokri@gmail.comكار تحقيقي10:30عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك پايه ٠١١_١١١٣٠8٣دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9188773519jabbar.shokri@gmail.comكار تحقيقي13:30عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك پايه ٠١١_١١١٣١٠١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188773519jabbar.shokri@gmail.comكار تحقيقي13:30عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك عمومي٠١_١١١٣١١١سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188773519jabbar.shokri@gmail.comكار تحقيقي08:00عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك عمومي٠١_١١١٣١١2پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9188773519jabbar.shokri@gmail.comكار تحقيقي08:00عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك عمومي٠١_١١١٣256دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9188773519jabbar.shokri@gmail.comسواالت تحليلي13:30عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك عمومي ٠١١_١١١٣258يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188773519jabbar.shokri@gmail.comكار تحقيقي08:00عبدالجبار شكريكارشناسيفيزيك عمومي ٠١١_١١١٣٤٠٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9354984388akbar.ths@gmail.comكار تحقيقي10:30علي اكبر جديديانكارشناسياصول و روش شناسي تمرين٠١_١2١52٧8شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون آنالين13:30علي اكبر جديديانكارشناسيايمني وبهداشت فردي٠١_١2١5٤٧٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع13:30علي اكبر جديديانكارشناسيآسيب شناسي ورزشي٠١_١2١528١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع13:30علي اكبر جديديانكارشناسيآمادگي جسماني ٠2١_١2١52١٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع08:00علي اكبر جديديانكارشناسيآمادگي جسماني ٠22_١2١5٤8٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون آنالين و كار تحقيقي10:30علي اكبر جديديانكارشناسيآناتومي انسان٠١_١2١5٤5٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون آنالين و كار تحقيقي10:30علي اكبر جديديانكارشناسيآناتومي انساني٠١_١2١5٠٠٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون از طريق واتس13:30علي اكبر جديديانكارشناسيبسكتبال ٠2١_١2١52٣6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون از طريق واتس10:30علي اكبر جديديانكارشناسيبسكتبال ٠22_١2١52٧٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيتربيت بدني٠2_١2١5٤2٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيتربيت بدني٠٤_١2١5٤2٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيتربيت بدني٠6_١2١5٤2٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيتربيت بدني٠2_١2١5٤٣١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيتربيت بدني٠٤_١2١5٤٣١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع08:00علي اكبر جديديانكارشناسيتركيب بدن و كنترل وزن٠١_١2١52٣8يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع13:30علي اكبر جديديانكارشناسيتغذيه ورزشي و كنترل وزن٠١_١2١5٤6٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون آنالين و كار تحقيقي08:00علي اكبر جديديانكارشناسيحركات اصالحي٠١_١2١5٤٧٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
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9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون آنالين و كار تحقيقي08:00علي اكبر جديديانكارشناسيحركت شناسي٠١_١2١52٤٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون آنالين و كار تحقيقي08:00علي اكبر جديديانكارشناسيحركت شناسي ورزشي٠١_١2١5٤6٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع08:00علي اكبر جديديانكارشناسيروانشناسي رشد٠١_١2١526١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9354984388akbar.ths@gmail.comكار تحقيقي13:30علي اكبر جديديانكارشناسيروش تحقيق در علوم ورزشي٠١_١2١5٤٧١چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون تشريحيدر واتس آپ13:30علي اكبر جديديانكارشناسيسنجش و اندازه گيري در تربيت بدني٠١_١2١52٤٧شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون تشريحي در واتس آپ13:30علي اكبر جديديانكارشناسيسنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي٠١_١2١5٤6٤شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع13:30علي اكبر جديديانكارشناسيسيستم اطالعاتي و تكنولوژي در ورزش آيتي٠١_١2١52٣٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون از طريق واتس08:00علي اكبر جديديانكارشناسيشنا ٠22_١2١52٤١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون از طريق واتس08:00علي اكبر جديديانكارشناسيشنا٠2١_١2١522٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع08:00علي اكبر جديديانكارشناسيفعاليت بدني و تندرستي٠١_١2١5٤85يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون آنالين و كار تحقيقي10:30علي اكبر جديديانكارشناسيمباني آناتومي حركت٠١_١2١522٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9354984388akbar.ths@gmail.comدست نويس از منبع13:30علي اكبر جديديانكارشناسيمتون خارجه در مباني علوم انساني ورزش٠١_١2١525٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9354984388akbar.ths@gmail.comدست نويس از منبع10:30علي اكبر جديديانكارشناسيمتون خارجي در علوم ورزشي٠١_١2١5٤8٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع08:00علي اكبر جديديانكارشناسيمديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي٠١_١2١5٤٧٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
13:309354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيمقدمات روان شناسي ورزشي٠١_١2١5٤65پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيورزش ٠2١_١2١5٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيورزش ٠٤١_١2١5٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيورزش ٠6١_١2١5٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيورزش ٠2١_١2١5٤٣2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيورزش ٠٤١_١2١5٤٣2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9354984388akbar.ths@gmail.comخالصه نويسي منبع13:30علي اكبر جديديانكارشناسيورزش معلولين٠١_١2١52٤8پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
08:009354984388akbar.ths@gmail.comعلي اكبر جديديانكارشناسيورزش ويژه٠2_١2١5٤٣٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9354984388akbar.ths@gmail.comكار تحقيقي08:00علي اكبر جديديانكارشناسيورزش ها وبازي هاي بومي و سنتي٠2_١2١5٤٧٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9354984388akbar.ths@gmail.comآزمون در واتس آپ08:00علي اكبر جديديانكارشناسيورزش هاي آبي٠2_١2١5٤6٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9354984388akbar.ths@gmail.comكار تحقيقي10:30علي اكبر جديديانكارشناسيورزش هاي جسمي -ذهني٠2_١2١5٤٧6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسياحساس و ادراك٠١_١2١٧22٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي13:30علي خداييكارشناسيآمار توصيفي٠١_١2١١625شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي13:30علي خداييكارشناسيآمار توصيفي٠١_١2١٧2١١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
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9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسيبهداشت رواني٠١_١2١٧2٤٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسيتاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن٠١_١2١٧2١٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسيتاريخچه ومكاتب روانشناسي٠١_١2١٧٠١8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسيروان شناسي بازي٠١_١2١١6٩١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي08:00علي خداييكارشناسيروان شناسي شخصيت٠١_١2١١62٠شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسيروانشناسي بازي (روانشناسي )٠١_١2١٧٠٤١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي08:00علي خداييكارشناسيروانشناسي شخصيت٠١_١2١٧2٣8شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي08:00علي خداييكارشناسيروانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم )٠١_١2١١٤٠٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسيروش هاي اصالح رفتار٠١_١2١١6٤6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسيروش هاي تغييرواصالح رفتار٠١_١2١٧٠5٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9189130374alikhodie@gmail.comكار تحقيقي10:30علي خداييكارشناسيشيوه هاي اصالح و تغيير رفتار٠١_١2١٧26١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183741932alireza.sharify@yahoo.comآزمون08:00علي رضا شريفيكارشناسيآيين دادرسي مدني ٠١2_١22٣٠٤2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183741932alireza.sharify@yahoo.comآزمون13:30علي رضا شريفيكارشناسيآيين دادرسي مدني ٠١٣_١22٣٠5٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183741932alireza.sharify@yahoo.comآزمون13:30علي رضا شريفيكارشناسيحقوق مدني ٣كليات قراردادها٠١_١22٣٠٣2يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183741932alireza.sharify@yahoo.comآزمون13:30علي رضا شريفيكارشناسيحقوق مدني ٤الزامات خارج ازقراردادها٠١_١22٣٠٣٩سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9183741932alireza.sharify@yahoo.comآزمون08:00علي رضا شريفيكارشناسيحقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف )٠١_١22٣٠٤٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183741932alireza.sharify@yahoo.comآزمون10:30علي رضا شريفيكارشناسيمقدمه علم حقوق٠١_١22٣2١8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9362762071pirmohammadi.reza@gmail.comكار تحقيقي08:00غالمرضا پيرمحمديكارشناسيآمارواحتماالت٠١_١١١٧٠8٩چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9362762071pirmohammadi.reza@gmail.comكار تحقيقي10:30غالمرضا پيرمحمديكارشناسيرياضي عمومي ٠١2_١١١١١٠٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9362762071pirmohammadi.reza@gmail.comكار تحقيقي10:30غالمرضا پيرمحمديكارشناسيرياضي عمومي ٠١2_١١١١١٠٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9362762071pirmohammadi.reza@gmail.comكار تحقيقي10:30غالمرضا پيرمحمديكارشناسيرياضي عمومي ٠١2_١١١١٤٠8سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9362762071pirmohammadi.reza@gmail.comكار تحقيقي13:30غالمرضا پيرمحمديكارشناسيرياضيات٠١_١١١١٤٧١سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيتحصيالت تكميليادبيات مقاومت٠١_١2٣٠١٣٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيآراي تربيتي انديشمندان مسلمان٠١_١2١١65٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيآزمايشگاه ٠١١_١2٣٠٠٠٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسيآزمايشگاه ٠١2_١2٣٠٠5٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيآزمايشگاه ٠١٣_١2٣٠٠2٧شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
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9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيآواشناسي عربي٠١_١2٣٠١25دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيتاريخ ادبيات دوره جاهلي تا پايان اموي٠١_١2٣٠٠8٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيتحصيالت تكميليتحليل و نقد نثر دوره معاصر٠١_١2٣٠١٣8شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيترجمه ازفارسي به عربي٠١_١2٣٠٠٩6شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسيترجمه قرآن كريم٠١_١2٣٠١٠٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيتفسيرموضوعي قرآن٠١_١2٣٣٠28سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيتفسيرموضوعي قرآن٠2_١2٣٣٠28سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيتفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )٠١_١2٣٣٠٣2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيتفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )٠2_١2٣٣٠٣2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيتفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )٠٣_١2٣٣٠٣2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيتفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )٠٤_١2٣٣٠٣2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيتفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )٠5_١2٣٣٠٣2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسيخواندن و ترجمه متون مطبوعاتي عربي٠١_١2٣٠١٠١سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيروانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان٠١_١2١٧2١8پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيروش تحقيق وماخذشناسي٠١_١2٣٠٠١٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

سير آرا وعقايد اسالمي و تاثير آن در ادب ٠١_١2١٣٤٣6پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيتحصيالت تكميليفارسي

9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسيصرف ٠١2_١2٣٠٠82شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيعربي 2 قسمت دوم: (قواعد و متون)٠١_١2١٣26٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيتحصيالت تكميليعربي ٣(نظم عربي )٠١_١2١٣١٤١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسيعروض و قافيه٠١_١2٣٠٠٤٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسيفقه اللغه٠١_١2٣٠٠28شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيگفت و شنود ٠١١_١2٣٠٠٧6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسيگفت وشنود٠١2_١2٣٠٠8٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيمتون نثر از دوره جاهلي تاپايان اموي٠١_١2٣٠٠8٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيمتون نثر دوره عباسي ٠١2_١2٣٠٠٩٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسيمتون نظم دوره جاهلي٠١_١2٣٠٠88سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسيمتون نظم دوره هاي اسالمي اموي٠١_١2٣٠١٠٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
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9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسيمكتبهاي ادبي٠١_١2٣٠١2٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسينحو ٠١١_١2٣٠٠٧٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي10:30فاروق نعمتيكارشناسينحو ٠١٤_١2٣٠٠٩٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي08:00فاروق نعمتيكارشناسينقد ادبي٠١_١2٣٠٠52شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188335172faroogh.nemati@gmail.comكار تحقيقي13:30فاروق نعمتيكارشناسينگارش ٠١2_١2٣٠٠٧٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون13:30فاطمه ميرانپوركارشناسياصول فقه ٠١١_١22٠28٧شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون08:00فاطمه ميرانپوركارشناسياصول فقه ٠١١_١22٣2٣٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسياصول فقه ٠١2_١22٠2٩٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسيحقوق جزاي اختصاصي ٠١١_١22٣٠٣٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

حقوق جزاي اختصاصي(١)جرايم عليه اموال و ٠١_١22٣25٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسيمالكيت

9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون08:00فاطمه ميرانپوركارشناسيحقوق جزاي عمومي ٠١١_١22٣225يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسيحقوق جزاي عمومي اسالم٠١_١22٠٠85پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون08:00فاطمه ميرانپوركارشناسيحقوق مدني ١ اشخاص و حمايت از محجورين٠١_١22٣222دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون08:00فاطمه ميرانپوركارشناسيصرف ٠١١_١22٠١٣١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسيقواعدفقه (١) مدني٠١_١22٣256دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسيقواعدفقه ٠١١_١22٠2٩٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

مباحثي ازحقوق مدني (قواعدعمومي ٠١_١22٠228چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسيقراردادها)

9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسيمبادي اصول٠١_١22٠٠٧١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون08:00فاطمه ميرانپوركارشناسيمبادي عمومي فقه٠١_١22٠٩5٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون13:30فاطمه ميرانپوركارشناسيمتون فقه ٠١١_١22٠288پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9187721465fmiranpour@gmail.comآزمون10:30فاطمه ميرانپوركارشناسيمتون فقه(١) فقه معامالت٠١_١22٠٧5٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9147151096faramarz.b212@gmail.comآزمون08:00فرامرز احمدنژادكارشناسياقتصاد مهندسي٠١_١٣١٩١2٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9147151096faramarz.b212@gmail.comآزمون13:30فرامرز احمدنژادكارشناسياقتصادمهندسي٠١_١١١5١٤٤شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9147151096faramarz.b212@gmail.comآزمون08:00فرامرز احمدنژادكارشناسيزبان تخصصي٠١_١225٠٠8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9147151096faramarz.b212@gmail.comآزمون13:30فرامرز احمدنژادكارشناسيزبان تخصصي برق٠١_١٣١٩١٤٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9147151096faramarz.b212@gmail.comآزمون13:30فرامرز احمدنژادكارشناسيمباحث ويژه ٠١١_١٣22١١٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9147151096faramarz.b212@gmail.comآزمون08:00فرامرز احمدنژادكارشناسيمديريت پروژه هاي فناوري اطالعات٠١_١٣22٠١١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
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9147151096faramarz.b212@gmail.comآزمون13:30فرامرز احمدنژادكارشناسييكپارچه سازي كاربردهاي سازماني٠١_١٣22٠١5دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
13:30فردين زمانيكارشناسيمصالح ساختماني و آزمايشگاه٠١_١٣١٣٠٤٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
08:00فرزاد سلطانيانكارشناسيايستايي٠١_١8١٤٠2٩پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
10:30فرزاد سلطانيانكارشناسيسازه هاي بتني٠١_١8١٤٠٤٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
10:30فرزاد سلطانيانكارشناسيمصالح ساختماني٠١_١8١٤٠٣٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
13:30فرزاد منصوريكارشناسيكشتي ١ برادران٠١_١2١5255پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

13:30فرزاد منصوريكارشناسيكشتي 2 برادران-٠١_١2١526٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي08:00فرزين لطف پوركارشناسياستعداد يابي در ورزش٠١_١2١522٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي10:30فرزين لطف پوركارشناسياصول و مباني مديريت٠١_١2١52٧٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي10:30فرزين لطف پوركارشناسيآشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي٠١_١2١5٤25سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي08:00فرزين لطف پوركارشناسيتاريخ تربيت بدني و ورزش٠١_١2١5٤6١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي10:30فرزين لطف پوركارشناسيكار آفريني در ورزش٠١_١2١52٤٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي08:00فرزين لطف پوركارشناسيمباني استعداد يابي ورزشي٠١_١2١5٤8٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي10:30فرزين لطف پوركارشناسيمباني كار آفريني و اشتغال زايي ورزشي٠١_١2١5٤66يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي10:30فرزين لطف پوركارشناسيمباني مديريت٠١_١2١5٤5٩پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي13:30فرزين لطف پوركارشناسيمباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش٠١_١2١5٤56دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي10:30فرزين لطف پوركارشناسيمديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي٠١_١2١5٤62سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي13:30فرزين لطف پوركارشناسيمديريت سازمانهاي ورزشي٠١_١2١5٤86شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188787980f.lotfpoori1963@gmail.comسواالت تحليلي10:30فرزين لطف پوركارشناسيورزشهاي رزمي٠2_١2١52٧2يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسياخالق اسالمي (اصلي)٠١_١2١١٠٧8پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسياخالق حرفه اي در تعليم و تربيت٠١_١2١١6٤٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسيارزشيابي آموزشي٠١_١2١١6٣8سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسياصول برنامه ريزي درسي٠١_١2١١٠٤٠پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسياقتصاد تعليم و تربيت٠١_١2١١6٧٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيآموزش و پرورش تطبيقي٠١_١2١١652شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيتاريخ آموزش وپرورش دراسالم وايران٠١_١2١١٠2٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسيدرآمدي برنقش هنردرمدارس٠١_١2١١٠5٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسيروش تدريس مهارت خواندن دردبستان٠١_١2١١٠٧٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
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9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسيروشهاي ارزشيابي آموزشي٠١_١2١١٣5٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيزبان آموزي٠١_١2١١٠68شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني ٠١_١2١2٠٤٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسي)

9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيسازمان ها و قوانين آموزش و پرورش٠١_١2١١65٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيسنجش و اندازه گيري٠١_١2١١62٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيفلسفه آموزش وپرورش٠١_١2١١٠٠6شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيفناوري اطالعات در روانشناسي٠١_١2١٧26٣سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيقصه گويي ونمايش خالق٠١_١2١١٠62يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيكاربرد رايانه در تعليم و تربيت٠١_١2١١6٤٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيكاربردآزمونهاي رواني٠١_١2١١٠٠٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيمباني و اصول برنامه ريزي درسي٠١_١2١١6١5پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسيمباني و اصول تعليم و تربيت٠١_١2١١6٠6يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسيمتون تخصصي٠١_١2١١6٣٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيمتون تخصصي علوم تربيتي٠١_١2١١665يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسيمتون تخصصي علوم تربيتي٠١_١2١١6٩2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيمتون روانشناسي ٠١١_١2١٧2٣2چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسيمتون روانشناسي ٠١2_١2١٧255شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيمديريت اسالمي٠١_١2١١٠٣٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي10:30فرهاد شريعتيكارشناسيمديريت آموزشي٠١_١2١١٠٤٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيمديريت كتابخانه٠١_١2١١٠٤6دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيمديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني٠١_١2١١٠٧6يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيمسائل آموزش و پرورش٠١_١2١١6٣5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيمسائل آموزش وپرورش ايران٠١_١2١١٠٤٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي08:00فرهاد شريعتيكارشناسيمقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي٠١_١2١١٠22پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9186582108fshariati130@gmail.comكار تحقيقي13:30فرهاد شريعتيكارشناسينظارت و راهنمايي آموزشي٠١_١2١١6٤٤سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي13:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيحقوق جزاي بين الملل ايران٠١_١22٣١8٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي10:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيحقوق مدني (8)شفعه ووصيت و ارث٠١_١22٣25٩پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي08:00فرهاد يوسفي پوركارشناسيحقوق مدني 5خانواده٠١_١22٣٠٤١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
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farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي08:00فرهاد يوسفي پوركارشناسيحقوق مدني 8شفعه ووصيت وارث٠١_١22٣٠5٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي13:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيحقوق مدني(5)حقوق خانواده٠١_١22٣2٤٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي08:00فرهاد يوسفي پوركارشناسيرويه قضايي٠١_١22٣٠5٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي10:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيقواعدفقه ٠١2_١22٠2٩5شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي10:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيقواعدفقه(2)جزايي٠١_١22٣258شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي10:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيكليات علم حقوق٠١_١22٠٩58دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي10:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيمباني علم حقوق٠١_١22٣٠٠8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي10:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيمتون فقه (2) فقه خانواده٠١_١22٠٧55شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي13:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيمتون فقه (٤)فقه جزايي٠١_١22٠٧5٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي08:00فرهاد يوسفي پوركارشناسيمتون فقه ٠١2_١22٠28٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي08:00فرهاد يوسفي پوركارشناسيمتون فقه ٠١٣_١22٠2٩١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي10:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيمتون فقه ٠١٤_١22٠2٩2دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
farhad62485@yahoo.comfarhad62485@yahoo.comارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي10:30فرهاد يوسفي پوركارشناسيمتون فقه(٣)حقوق عمومي وبين الملل٠١_١22٠٧56پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي08:00فريبا جمشيديكارشناسياصول مكانيك خاك وپي وآزمايشگاه٠١_١٣١2٠٠٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي13:30فريبا جمشيديكارشناسيآبهاي زيرزميني٠١_١١١6٣28دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي13:30فريبا جمشيديكارشناسيزلزله شناسي٠١_١١١6٣٣٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي08:00فريبا جمشيديكارشناسيزمين ساخت٠١_١١١6٣١8سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي13:30فريبا جمشيديكارشناسيزمين شناسي اقتصادي٠١_١١١6٣26يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي13:30فريبا جمشيديكارشناسيزمين شناسي تاريخي٠١_١١١6٣٠٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي08:00فريبا جمشيديكارشناسيزمين شناسي زيرسطحي٠١_١١١6٣٤٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي08:00فريبا جمشيديكارشناسيزمين شناسي زيست محيطي٠١_١١١6٣٣2سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي13:30فريبا جمشيديكارشناسيزمين شناسي مهندسي٠١_١١١6٣2٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي13:30فريبا جمشيديكارشناسيزمين شناسي نفت٠١_١١١6٣2٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي10:30فريبا جمشيديكارشناسيسامانه اطالعات جغرافيايي٠١_١١١6٣2٣دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي13:30فريبا جمشيديكارشناسيسنجش از دور٠١_١١١6٣٣٣سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي08:00فريبا جمشيديكارشناسيمحيط هاي رسوبي٠١_١١١6٣٤6يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي13:30فريبا جمشيديكارشناسيمكانيك خاك٠١_١١١6٣5١چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183702427jamshidi2498@gmail.comكار تحقيقي10:30فريبا جمشيديكارشناسينقشه برداري ١ و عمليات٠١_١٣١٣٠٤١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
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9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسياصول برنامه ريزي و مديريت گردشگري٠١_١2١8885يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسياصول سازمان و مديريت٠١_١222٣١٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسياصول علم اقتصاد٠١2_١2١88٩٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيامور مسافرت و صدور بليط٠١_١2١826٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيآشنايي باسازمانهاي دولتي ايران٠١_١2١8٠١٤شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيآمار كاربردي در گردشگري٠١_١2١88٩٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيآماركاربردي درمديريت جهانگردي٠١_١2١8٠٠2چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

بررسي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي طرحهاي ٠١_١2١8٤٩٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيصنعتي

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيبرنامه ريزي توسعه جهانگردي٠١_١2٣٩٠٠5شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيبرنامه ريزي وسرپرستي گشتهاي جهانگردي٠١_١2١8٠2١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيبوم شناسي ايران٠١_١2١8٩١5يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيبهره وري وتجزيه و تحليل آن در سازمانها٠١_١2١8٠8٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيپژوهش عملياتي درجهانگردي٠١_١2١8٠٠٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيتجارت الكترونيك ٠١2_١2٣5٠١5دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيتجارت بين الملل٠١_١2١8١8١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيتجارت بين الملل٠١_١2٣5٠٠6شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيتجزيه وتحليل وطراحي سيستم٠١_١2٣5٠٠١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيتحقيق درعمليات ٠١١_١2١8٠65دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيتصميم گيري وتعيين خطمشي صنعتي٠١_١2٣8٠١١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيجغرافياي گردشگري٠١_١2١88٩٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيحسابداري دولتي٠١_١2١826٠چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيرفتارسازماني٠١_١2١8٠١٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيروانشناسي سازماني٠١_١2١٤١٤٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيروانشناسي سازماني٠١_١2١8٤٤٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيروانشناسي سازماني٠١_١2١8552سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيروانشناسي صنعتي٠١_١2١85٠٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيروش تحقيق٠١_١2١8٠٠6دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيروش تحقيق درمديريت٠١_١2١8٠2٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
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9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيروش تحقيق درمديريت٠١_١2١8١2١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيرياضيات كاربردي در گردشگري٠١_١2١8882يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيزبان انگليسي٠١_١2١88٩2دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيزبان تخصصي اقتصادومديريت٠١_١2١2١٧٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيسازماندهي واصالح تشكيالت وروشها٠١_١2١8٠٤١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيطرح ريزي وتعميرات ونگهداري٠١_١2١8٠٧٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيفن راهنمايي٠١_١2١826٣پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيفنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها٠١_١2١855٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيفنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستمها٠١_١2١85٤5دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيقوانين و مقررات حقوقي گردشگري٠١_١2١88٩٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيقوانين ومقررات حقوقي جهانگردي٠١_١2١8٠١٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيگردشگري روستايي٠١_١2١8٩١٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيگردشگري شهري٠١_١2١8٩٠6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمباحث و چالشهاي مديريت دولتي٠١_١2١8٤65دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت٠١_١2١8٤٤٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت٠١_١2١85٤6پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمباني جامعه شناسي گردشگري٠١_١2١888٩سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمباني سازمان و مديريت٠١_١2١8٠٠٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمباني سازمان ومديريت٠١_١2١8٠26دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمباني سازمان ومديريت٠١_١2١8١١8يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيمباني مديريت دولتي٠١_١2١8٤6٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمباني و اصول مديريت٠١_١2٣١٠٩٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيمديريت اسالمي ٠١١_١2٣5٠٤٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيمديريت اسالمي ٠١2_١2٣5٠٤5دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمديريت بازاريابي٠١_١2٣5٠١١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيمديريت بازاريابي وتبليغات جهانگردي٠١_١2١8٠١5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمديريت پروژه٠١_١2١85٠2دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
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9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمديريت تحول سازماني٠١_١2١8٠٤2شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسيمديريت تطبيقي٠١_١2١8٠٤٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمديريت توليد و عمليات٠١_١2١8٤82دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمديريت رفتارسازماني٠١_١2١8٠٣2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمديريت رفتارسازماني٠١_١2١8٠6٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمديريت رفتارسازماني٠١_١2١8١2٣سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمديريت عملكرد در سازمان صنعتي٠١_١2١8٤8٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمديريت كارخانه٠١_١2١8٠8٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمديريت كيفيت وبهره وري٠١_١2١8١١١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمديريت منابع انساني٠١_١2٣5٠٠2دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي10:30فريدون احمديكارشناسيمديريت و برنامه ريزي فراغت٠١_١2١88٩6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي08:00فريدون احمديكارشناسيمديريت وكنترل پروژه٠١_١2١8١٠٤سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183772186freydon@yahoo.comكار تحقيقي13:30فريدون احمديكارشناسينقشه خواني و آشنايي با نقشه٠١_١2٣٩٠١٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسياصول ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي٠١_١٤١١٧١8شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسياصول مهندسي صنايع غذايي ٠١١_١٤١١٣٠2شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسياصول مهندسي صنايع غذايي ٠١2_١٤١١٣٠8دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسياقتصاد منابع طبيعي٠١_١٤١١5٩6چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسياكولوژي عمومي٠١_١٤١١٠5٣پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسياكولوژي مرتع٠١_١٤١١١٤6دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي13:30فواد فاتحيكارشناسيآفات مهم گياهي وكنترل آنها٠١_١٤١١١٠٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسيآمار٠١_١٤١١5٩2يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comحل تمرين08:00فواد فاتحيكارشناسيآمار زيستي٠١_١١١٧2٣٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188724758fatehi.foad@gmail.comحل تمرين08:00فواد فاتحيكارشناسيآمار و احتماالت٠١_١١١٧١٤6پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9188724758fatehi.foad@gmail.comحل تمرين08:00فواد فاتحيكارشناسيآمارزيستي٠١_١١١٧٠8٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comحل تمرين10:30فواد فاتحيكارشناسيآمارواحتماالت٠١_١١١٧٠8٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي13:30فواد فاتحيكارشناسيبيوشيمي عمومي٠١_١٤١١265شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيتغذيه٠١_١٤١١52٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيتكنولوژي گوشت و شيالت٠١_١٤١١5٣١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
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9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسيجنگل شناسي٠١_١٤١١١٤١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيخاك شناسي عمومي٠١_١٤١١6٠٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيدرختان و درختچه هاي ايران٠١_١٤١١62٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيرياضيات عمومي٠١_١٤١١58٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيريخت شناسي و رده بندي گياهي٠١_١٤١١586چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188724758fatehi.foad@gmail.comترجمه08:00فواد فاتحيكارشناسيزبان انگليسي تخصصي٠١_١٤١١5٣٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188724758fatehi.foad@gmail.comترجمه13:30فواد فاتحيكارشناسيزبان تخصصي٠١_١225٠٠٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188724758fatehi.foad@gmail.comترجمه08:00فواد فاتحيكارشناسيزبان تخصصي٠١_١٤١١558سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيزيست شناسي حفاظت٠١_١٤١١١5٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيژنتيك عمومي٠١_١٤١١6٠١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيشيمي تجزيه٠١_١٤١١٣2١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي13:30فواد فاتحيكارشناسيصنايع تخميري٠١_١٤١١٣١٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسيطراحي برنامه آموزشي و ترويجي در كشاورزي٠١_١٤١١55٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيطرح آزمايش هاي منابع طبيعي٠١_١٤١١6٣٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيقارچ ،ويروس ،نماتدوپروكاريوتهاي بيماري زا٠١_١٤١١١٠8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسيقوانين ومديريت منابع طبيعي٠١_١٤١١١58شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9188724758fatehi.foad@gmail.comحل تمرين10:30فواد فاتحيكارشناسيكاربرد كامپيوتر٠١_١٤١١5١٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسيكنترل كيفيت مواد غذايي٠١_١٤١١52٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسيكنترل وگواهي بذر٠١_١٤١١١٠2يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسيماشينهاي كشاورزي٠١_١١2١٠٠6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي13:30فواد فاتحيكارشناسيمباني برنامه ريزي آموزشي و درسي٠١_١٤١١٣٤١سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي08:00فواد فاتحيكارشناسيمباني ترويج و آموزش كشاورزي٠١_١٤١٣٠٣5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي13:30فواد فاتحيكارشناسيمباني كشاورزي پايدار٠١_١٤١١٠58يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسيمقدمات روش تحقيق٠١_١٤١١556شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9188724758fatehi.foad@gmail.comكار تحقيقي10:30فواد فاتحيكارشناسينقشه برداري ٠١١_١٤١١555شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comخالصه نويسي13:30كاظم حسنيكارشناسيارتباط انساني٠١_١2١١66١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comكار عملي10:30كاظم حسنيكارشناسيالگوها و روش هاي تدريس٠١_١2١١6٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
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9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comخالصه نويسي08:00كاظم حسنيكارشناسيآشنايي با كتابخانه و مهارت هاي سواد اطالعاتي٠١_١2١١65٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comخالصه نويسي13:30كاظم حسنيكارشناسيآموزش تفكر به كودكان و نوجوانان٠١_١2١١6١8سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

آموزش و پرورش پيش دبستاني دبستان و ٠١_١2١١62١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comخالصه نويسي08:00كاظم حسنيكارشناسيمتوسطه در ايران

برنامه ريزي درسي دوره هاي تحصيلي پيش ٠١_١2١١6٩٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comخالصه نويسي08:00كاظم حسنيكارشناسيدبستاني و دبستان

9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comخالصه نويسي08:00كاظم حسنيكارشناسيتربيت رسانه اي٠١_١2١١66٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

رفتار سازماني و روابط انساني در سازمان هاي ٠١_١2١١66٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comخالصه نويسي08:00كاظم حسنيكارشناسيآموزشي

9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comكار عملي10:30كاظم حسنيكارشناسيروشهاوفنون تدريس٠١_١2١١٠٠٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183561060k.hasanipnu.ac@gmail.comخالصه نويسي08:00كاظم حسنيكارشناسيمباني و اصول برنامه ريزي آموزشي٠١_١2١١6١٠چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسياصول حسابداري٠١_١2١٤١٤8پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسياصول حسابداري ٠١١_١2١٤٠٠٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسياصول حسابداري ٠١١_١2١٤٠١٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسياصول حسابداري ٠١١_١2١٤٠66پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسياصول حسابداري ٠١١_١2١٤٠٩2پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسياصول حسابداري ٠١١_١2١8٠6١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسياصول حسابداري ٠١١_١2١888٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسيبهايابي٠١2_١2١٤١56پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون08:00كاوه قادريكارشناسيحسابداري پيشرفته ٠١١_١2١٤٠25يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسيحسابداري صنعتي ٠١2_١2١٤٠26پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسيمالي٠١2_١2١٤١6٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسيمديريت مالي ٠١2_١2١٤٠٣5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183752175tekosh.gh@gmail.comآزمون10:30كاوه قادريكارشناسيمديريت مالي ٠١2_١2١٤٠٧2چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9338263688mathew7dj@gmail.comكار تحقيقي13:30كمال فالحيكارشناسيآزمون سازي زبان انگليسي٠١_١2١2٠٩2دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9338263688mathew7dj@gmail.comكار تحقيقي13:30كمال فالحيكارشناسيآزمون سازي زبان انگليسي٠١_١2١2١٤5دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9338263688mathew7dj@gmail.comترجه10:30كمال فالحيكارشناسيترجمه اصطالحات و عناصر فرهنگي٠١_١2١2٤٣٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

ترجمه متون پيشرفته انگليسي حداقل 1000 10:30كمال فالحيكارشناسيترجمه پيشرفته ٠١١_١2١2٠٧2شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9338263688mathew7dj@gmail.comواژه
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ترجمه متون پيشرفته انگليسي حداقل 1000 08:00كمال فالحيكارشناسيترجمه پيشرفته ٠١2_١2١2٠8٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9338263688mathew7dj@gmail.comواژه

9338263688mathew7dj@gmail.comتهيه سند رسمي و مكاتبات اداري و ترجمه08:00كمال فالحيكارشناسيترجمه مكاتبات واسناد٠١١_١2١2٠٧٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9338263688mathew7dj@gmail.comتهيه سند رسمي و مكاتبات اداري و ترجمه13:30كمال فالحيكارشناسيترجمه مكاتبات واسناد٠١2_١2١2٠٩5چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9338263688mathew7dj@gmail.comترجمه08:00كمال فالحيكارشناسيترجمه و فناوري٠١_١2١2٤٣١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9338263688mathew7dj@gmail.comترجمه10:30كمال فالحيكارشناسيحوزه هاي نوين در ترجمه٠١_١2١2٤٤6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9338263688mathew7dj@gmail.comترجمه 150 اصطالح انگليسي10:30كمال فالحيكارشناسيكاربرداصطالحات وتعبيرات زبان درترجمه٠١_١2١2٠٧٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9338263688mathew7dj@gmail.comترجمه 150 اصطالح انگليسي10:30كمال فالحيكارشناسيكاربرداصطالحات وتعبيرات زبان درترجمه٠١_١2١2١2١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9338263688mathew7dj@gmail.comترجمه10:30كمال فالحيكارشناسيكيفيت سنجي ترجمه٠١_١2١2٤٧2يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9338263688mathew7dj@gmail.comنگارش نامه10:30كمال فالحيكارشناسينامه نگاري٠١_١2١2٠6٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9338263688mathew7dj@gmail.comنگارش نامه10:30كمال فالحيكارشناسينامه نگاري٠١_١2١2١١٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9338263688mathew7dj@gmail.comتحقيق روي تكواژهاي انگليسي 500 واژه10:30كمال فالحيكارشناسيواژه شناسي٠١_١2١2٠68سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9338263688mathew7dj@gmail.comتحقيق روي تكواژهاي انگليسي 500 واژه10:30كمال فالحيكارشناسيواژه شناسي و اصطالح شناسي٠١_١2١2٤٣5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي13:30كيومرث رحمانيكارشناسيادبيات كودك و نوجوان٠١_١2١٣2٩8چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي13:30كيومرث رحمانيكارشناسيادبيات كودكان٠١_١2١١6٤2چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي10:30كيومرث رحمانيكارشناسيآيين نگارش و ويرايش٠١_١2١٣262دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي08:00كيومرث رحمانيكارشناسيدستورزبان فارسي ٠١١_١2١٣٠١5دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

روش تدريس فارسي و آموزش كودكان دو ٠١_١2١١6٩٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي13:30كيومرث رحمانيكارشناسيزبانه

9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي13:30كيومرث رحمانيكارشناسيفارسي٠١_١2١٣2٠٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي13:30كيومرث رحمانيكارشناسيفارسي٠2_١2١٣2٠٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي13:30كيومرث رحمانيكارشناسيفارسي٠٣_١2١٣2٠٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي10:30كيومرث رحمانيكارشناسيقصه گويي و نمايش خالق٠١_١2١١628يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

متون نثر (٣) متون ادبي- تعليمي با تاكيد بر ٠١_١2١٣2٧٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي13:30كيومرث رحمانيكارشناسيگلستان

متون نثر(١) متون ادبي- تاريخي با تاكيد بر ٠١_١2١٣26٣شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي10:30كيومرث رحمانيكارشناسيتاريخ بيهقي

9183738625rahmani5950@yahoo.comكار تحقيقي13:30كيومرث رحمانيكارشناسيمتون نظم(١) پيشگامان نظم فارسي٠١_١2١٣26١سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي13:30گلشيد بدوحيكارشناسيادبيات امريكا٠١_١225١١6پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
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9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي08:00گلشيد بدوحيكارشناسيادبيات جهان٠١_١225١2٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي10:30گلشيد بدوحيكارشناسياساطير يونان و روم٠١_١225١١٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي10:30گلشيد بدوحيكارشناسيرمان قرن ١8تا ٠١١٩_١225١2١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي10:30گلشيد بدوحيكارشناسيرمان قرن ٠١2٠_١225١١8شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي13:30گلشيد بدوحيكارشناسيرويكرد هاي نقد ادبي٠١_١225١2٣سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي10:30گلشيد بدوحيكارشناسيسيري درتاريخ ادبيات انگليسي ٠١١_١2١2١25پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي08:00گلشيد بدوحيكارشناسيسيري درتاريخ ادبيات انگليسي ٠١2_١2١2١٣١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي08:00گلشيد بدوحيكارشناسيشعرانگليسي٠١_١2١2١٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي13:30گلشيد بدوحيكارشناسيفنون وصناعات ادبي٠١_١2١2١١٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي13:30گلشيد بدوحيكارشناسيمباني نقد ادبيات و فيلم٠١_١2١2٤٧٣سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي08:00گلشيد بدوحيكارشناسيمتون برگزيده نثرادبي٠١_١2١2١٤6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي10:30گلشيد بدوحيكارشناسيمكتبهاي ادبي٠١_١2١2١٤8چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي08:00گلشيد بدوحيكارشناسينمايشنامه قرن ١٧ تا ٠١2٠_١225١2٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9333289735gbobbouhi@yahoo.comكار تحقيقي10:30گلشيد بدوحيكارشناسينمايشنامه كالسيك و رنسانس٠١_١225١22يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183734147mojtaba.soltanian60@gmail.comسواالت تشريحي10:30مجتبي سلطانيانكارشناسياستاتيك٠١_١٣١٣٠٣8چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183734147mojtaba.soltanian60@gmail.comسواالت تشريحي13:30مجتبي سلطانيانكارشناسياستاتيك و مقاومت مصالح٠١_١٣١5٠8٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9183734147mojtaba.soltanian60@gmail.comكار تحقيقي10:30مجتبي سلطانيانكارشناسيماشين آالت ساختماني در راهسازي٠١_١٣١٣١٣٣شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9031572764ssmojtaba.mosavi57@gmail.comكار تحقيقي13:30مجتبي موسويكارشناسيادله اثبات دعوي٠١_١22٣٠6٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9031572764ssmojtaba.mosavi57@gmail.comكار تحقيقي10:30مجتبي موسويكارشناسيآيين دادرسي كيفري ٠١١_١22٣٠٤٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9031572764ssmojtaba.mosavi57@gmail.comكار تحقيقي10:30مجتبي موسويكارشناسيآيين دادرسي كيفري ٠١2_١22٣٠٤٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

حقوق جزاي اختصاصي(٤) جرايم عليه ٠١_١22٣26٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9031572764ssmojtaba.mosavi57@gmail.comكار تحقيقي08:00مجتبي موسويكارشناسيشخصيت معنوي اشخاص

9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي10:30مجيد پريشانكارشناسياصول اقتصادكشاورزي٠١_١١2١٠5١پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي08:00مجيد پريشانكارشناسياصول آموزش وترويج كشاورزي ومنابع طبيعي٠١_١١2١٠6٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي10:30مجيد پريشانكارشناسيآبخيزداري وحفاظت آب وخاك٠١_١١2١٠66يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي10:30مجيد پريشانكارشناسيآفات وبيماري هاي گياهي٠١_١١2١٠6٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي10:30مجيد پريشانكارشناسيآمارواحتماالت وكاربردآن دركشاورزي٠١_١١2١٠٤٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي13:30مجيد پريشانكارشناسيباغباني عمومي٠١_١١2١٠6١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
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9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي13:30مجيد پريشانكارشناسيجغرافياي روستايي ايران٠١_١2١6٤٠٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي10:30مجيد پريشانكارشناسيدامپروري عمومي٠١_١١2١٠5٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي08:00مجيد پريشانكارشناسيزراعت عمومي٠١_١١2١٠٠5چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي13:30مجيد پريشانكارشناسيشناخت محيطزيست٠١_١١2١٠5٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي13:30مجيد پريشانكارشناسيكارآفريني (جغرافيا)٠١_١2١686٣پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي08:00مجيد پريشانكارشناسيگياه شناسي عمومي٠١_١١2١٠٤٣چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي10:30مجيد پريشانكارشناسيماشين هاي كشاورزي٠١_١١2١٠56يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9902248920m_pari32@yahoo.comكار تحقيقي08:00مجيد پريشانكارشناسيمرتعداري٠١_١١2١٠6٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي10:30محمد حيدريكارشناسيايمني در آزمايشگاه٠١_١١١2٤6٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيبيوشيمي عمومي٠١_١١١٤2٠٤سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي08:00محمد حيدريكارشناسيسيستماتيك گياهي ٠١١_١١١2٠١2سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي08:00محمد حيدريكارشناسيسيستماتيك گياهي ٠١2_١١١2٠2٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي08:00محمد حيدريكارشناسيشيمي٠١_١١١٤٠٠١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيشيمي آلي٠١_١٤١١٣2٩پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي08:00محمد حيدريكارشناسيشيمي آلي مهندسي شيمي٠١_١١١٤٣٠5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيشيمي عمومي٠١_١١١٤٠٧٩پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيشيمي عمومي٠١_١١١٤٠٩٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيشيمي عمومي٠١_١١١٤٣١5پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيشيمي عمومي٠١_١١١٤٣١6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيشيمي عمومي٠١_١٤١١5١٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيشيمي عمومي ٠١١_١١١٤٣62دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي08:00محمد حيدريكارشناسيشيمي عمومي ٠١2_١١١٤٣6٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي10:30محمد حيدريكارشناسيشيمي عمومي مهندسي شيمي٠١_١١١٤٣٠٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي08:00محمد حيدريكارشناسيشيمي محيطزيست٠١_١١١٤٠٩١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي10:30محمد حيدريكارشناسيشيمي مواد غذايي ٠١١_١٤١١5١6دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيشيمي مواد غذايي ٠١2_١٤١١52٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيگياه شناسي ميداني٠١_١٤١١6١8سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
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9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيمحيط زيست و كشاورزي پايدار٠١_١٤١١62٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي13:30محمد حيدريكارشناسيميكروبيولوژي عمومي٠١_١١١2٠١8سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي08:00محمد حيدريكارشناسيميكروبيولوژي مواد غذايي ٠١١_١٤١١5١٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9189969764mhaydari24@yahoo.comكار تحقيقي08:00محمد حيدريكارشناسيميكروبيولوژي مواد غذايي ٠١2_١٤١١52١چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي10:30محمد خالديانكارشناسيروان شناسي تفاوت هاي فردي٠١_١2١١6٣٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي13:30محمد خالديانكارشناسيروانسنجي٠١_١2١٧22٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي13:30محمد خالديانكارشناسيروانشناسي اعتياد٠١_١2١٧2٤8دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي10:30محمد خالديانكارشناسيروانشناسي افراد با نيازهاي خاص ٠١2_١2١٧2٤١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي08:00محمد خالديانكارشناسيروانشناسي تحولي ٠١2_١2١٧226پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي13:30محمد خالديانكارشناسيروانشناسي صنعتي -سازماني٠١_١2١٧22٠سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي08:00محمد خالديانكارشناسيروانشناسي فيزيولوژيك٠١_١2١٧٠66دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي08:00محمد خالديانكارشناسيروانشناسي فيزيولوژيك٠١_١2١٧22٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي13:30محمد خالديانكارشناسيعلوم اعصاب شناختي٠١_١2١٧2٤5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي13:30محمد خالديانكارشناسيفيزيولوژي اعصاب و غدد٠١_١2١٧2١5يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9181706393khaledian12@gmail.comكار تحقيقي13:30محمد خالديانكارشناسيفيزيولوژي انسان(اعصاب و غدد)٠١_١2١٧٣٧٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30محمد صديق قربانيكارشناسياصول سيستم هاي اطالعات مكاني٠١_١8١٣٠65يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليتكنيك ها و مدل ها در ژئومورفولوژي٠١_١2١6888يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
حقوق وقوانين شهري ومنطقه اي ٠١_١2١6555پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليدرايران(آموزش محور)

9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليروش تحقيق درجغرافياي سياسي٠١_١2١66٣٧شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز10:30محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليروشهاوفنون تصميم گيري٠١_١2١66٣٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز10:30محمد صديق قربانيكارشناسيزمين شناسي مهندسي٠١_١٣١٣٠٤٠شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز10:30محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليژئومورفولوژي و آمايش منابع آب٠١_١2١68٩٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليژئومورفولوژي و رسوبات سطحي٠١_١2١68٩٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليژئومورفولوژي و سنگ شناسي٠١_١2١688٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
سنجش از دور و GIS پيشرفته در ٠١_١2١6885يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز10:30محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليژئومورفولوژي
9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليكاربرد GIS درجغرافياي سياسي٠١_١2١66٣٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30محمد صديق قربانيكارشناسيمباني سيستم هاي اطالعات جغرافيايي٠١GIS_١2١6٤٠2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
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9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز13:30محمد صديق قربانيتحصيالت تكميليمحيطهاي كواترنري وارزيابي زيست محيطي٠١_١2١66١٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9124848843ms.ghorbani1978@gmail.comآزمون تشريحي كتاب باز08:00محمد صديق قربانيكارشناسيمهندسي محيط زيست٠١_١٣١٣٠56سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30محمد علي هاشميكارشناسياحتمال مهندسي٠١_١٣١٩١28پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30محمد علي هاشميكارشناسيآمار رياضي ٠١2_١١١٧222دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00محمد علي هاشميكارشناسيآمار مهندسي٠١_١٣١٤٠5٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00محمد علي هاشميكارشناسيآمار و احتماالت مهندسي٠١_١١١٧١82پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00محمد علي هاشميكارشناسيآمار و رياضي در علوم ورزشي٠١_١2١5٤55شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00محمد علي هاشميكارشناسيآماردرعلوم اجتماعي٠١_١222٠١٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30محمد علي هاشميكارشناسيآمارمقدماتي٠١_١١١٧٠٠١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00محمد علي هاشميكارشناسيآمارواحتمال مهندسي٠١_١١22٠٠2پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30محمد علي هاشميكارشناسيآمارواحتماالت مهندسي٠١_١١١5٠66دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00محمد علي هاشميكارشناسيرياضي ٠١2_١١١١٠2٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30محمد علي هاشميكارشناسيرياضيات ٠١2_١١١١١١6سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30محمد علي هاشميكارشناسيرياضيات پايه٠١_١١١١٠٠١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00محمد علي هاشميكارشناسيكنترل كيفيت آماري٠١_١١١٧٠8٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30محمد علي هاشميكارشناسيكنترل كيفيت آماري٠١_١١١٧١٧١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183784270m_a_hashemi@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30محمد علي هاشميكارشناسيمباني جبر٠١_١١١١٣25يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

ديدگاههاي برنامه ريزي محيط زيست شهري ٠١_١2١66٤٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183764976karami_mohammadreza@ymail.comكار تحقيقي10:30محمدرضا كرميتحصيالت تكميليدرايران(آموزش محور)

9183764976karami_mohammadreza@ymail.comكار تحقيقي13:30محمدرضا كرميكارشناسيروابط متقابل شهر و روستا٠١_١2١6٤١٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183764976karami_mohammadreza@ymail.comكار تحقيقي10:30محمدرضا كرميكارشناسيكاربرد نقشه برداري در شهرسازي٠١_١8١٣٠١٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9183764976karami_mohammadreza@ymail.comكار تحقيقي13:30محمدرضا كرميكارشناسيكاربري اراضي شهري و منطقه اي٠١_١2١6٧85سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183764976karami_mohammadreza@ymail.comكار تحقيقي10:30محمدرضا كرميكارشناسيمباني طراحي شبكه حمل و نقل درون شهري٠١_١8١٣٠68دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9188742145medicine1348@gmail.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30محمدسركوت غوثيكارشناسيپزشكي قانوني٠١_١22٣٠٤8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188742145medicine1348@gmail.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30محمدسركوت غوثيكارشناسيپزشكي قانوني٠١_١22٣26١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9189766834zhovans@gmail.comكار تحقيقي13:30محمدشوان عثمان پوركارشناسيروش پژوهش و ارائه٠١_١٣22٠١٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9189766834zhovans@gmail.comكار تحقيقي13:30محمدشوان عثمان پوركارشناسيروش تحقيق وگزارش نويسي٠١_١١١٩٠١٧سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30مختار فتحيكارشناسياصالح دام٠١_١٤١١٠5٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
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9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30مختار فتحيكارشناسياصول آموزش بزرگساالن٠١_١٤١١٧25چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00مختار فتحيكارشناسياصول تغذيه دام٠١_١٤١١٠56سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30مختار فتحيكارشناسياصول طراحي كارخانجات صنايع غذايي٠١_١٤١١٣٠٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00مختار فتحيكارشناسياصول عمل آوري خشكبار٠١_١٤١١٣١2سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30مختار فتحيكارشناسيآلودگي آب و خاك٠١_١٤١١6٠5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00مختار فتحيكارشناسيبوم شناسي عمومي٠١_١٤١١5٩٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30مختار فتحيكارشناسيبهداشت و تغذيه مادر و كودك٠١_١2١١6٩٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30مختار فتحيكارشناسيپرورش گاوهاي شيري٠١_١٤١١٠62دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30مختار فتحيكارشناسيتكنولوژي پس از برداشت٠١_١٤١١5١٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30مختار فتحيكارشناسيتكنولوژي روغن هاي خوراكي٠١_١٤١١2٩٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30مختار فتحيكارشناسيتكنولوژي شير و فرآورده هاي آن٠١_١٤١١52٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00مختار فتحيكارشناسيتكنولوژي قند٠١_١٤١١5٣5شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30مختار فتحيكارشناسيتوليد و بهره برداري گياهان دارويي٠١_١٤١١٧٣2دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30مختار فتحيكارشناسيجانورشناسي٠١_١٤١١58٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30مختار فتحيكارشناسيرفتارشناسي حيوانات اهلي٠١_١٤١١٠6٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل13:30مختار فتحيكارشناسيسامانه اطالعات جغرافيايي٠١_١٤١١6٠٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل08:00مختار فتحيكارشناسيطراحي ساختمانها و تاسيسات دام و طيور٠١_١٤١١2٣5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30مختار فتحيكارشناسيكارتوگرافي٠١_١٤١١6٠٧سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9188886531fathi_mokhtar@yahoo.comاز طريق واتس آپ و ايميل10:30مختار فتحيكارشناسيكنسرو سازي٠١_١٤١١526دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9034824358moradfathi51@gmail.comآزمون تستي08:00مراد فتحيكارشناسيپيشگيري از جرم٠١_١22٣252يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9034824358moradfathi51@gmail.comآزمون تستي10:30مراد فتحيكارشناسيحقوق جزاي عمومي ٠١2_١22٣٠2٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9034824358moradfathi51@gmail.comآزمون تستي13:30مراد فتحيكارشناسيحقوق جزاي عمومي ٠١٣_١22٣٠28پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9034824358moradfathi51@gmail.comآزمون تستي10:30مراد فتحيكارشناسيكيفرشناسي٠١_١22٣٠٣8سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comكار تحقيقي13:30مريم مهدي عراقيكارشناسياصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده٠١_١2١١٠٠5شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comكار تحقيقي08:00مريم مهدي عراقيكارشناسيآشنايي با مشاوره طالق٠١_١2١٧٤2٠شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comكار تحقيقي08:00مريم مهدي عراقيكارشناسيآموزه هاي مشاوره اي در قرآن و حديث٠١_١2١٧٣8١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

حقوق خانواده در اسالم و ايران و كاربرد آن ٠١_١2١٧٣٩٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comكار تحقيقي08:00مريم مهدي عراقيكارشناسيدر مشاوره
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mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comسواالت تشريحي10:30مريم مهدي عراقيكارشناسيروشها و فنون راهنمايي و مشاوره٠١_١2١٧٣٧٩شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comسواالت تشريحي08:00مريم مهدي عراقيكارشناسيمباني راهنمايي و مشاوره٠١_١2١١6٣6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comسواالت تشريحي08:00مريم مهدي عراقيكارشناسيمباني راهنمايي و مشاوره٠١_١2١٧٣٧٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comسواالت تشريحي08:00مريم مهدي عراقيكارشناسيمباني مشاوره و راهنمايي٠١_١2١٧2٤٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comكار تحقيقي08:00مريم مهدي عراقيكارشناسيمشاوره با بيماران خاص٠١_١2١٧٤١٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

mmahdiaraghimmahdiaraghi@gmail.comسواالت تشريحي10:30مريم مهدي عراقيكارشناسينظريه ها و فنون مشاوره و روان درماني٠١_١2١٧25٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

مسعود فضلعلي پور كارشناسيآمار كاربردي٠١١_١2١٤١5١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9144820538mesud.fq@gmail.comآزمون تشريحي08:00مياندواب

مسعود فضلعلي پور كارشناسيآمار كاربردي٠١2_١2١٤١5٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9144820538mesud.fq@gmail.comآزمون تشريحي10:30مياندواب

مسعود فضلعلي پور كارشناسيآمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت ٠١١_١١١٧2١٤سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9144820538mesud.fq@gmail.comآزمون تشريحي08:00مياندواب

مسعود فضلعلي پور كارشناسيآمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت ٠١2_١١١٧2١5چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9144820538mesud.fq@gmail.comآزمون تشريحي10:30مياندواب

9183729839asyabani@pnu.ac.irآزمون آنالين پيام من13:30مصطفي آسيابانيكارشناسيرياضي كاربردي٠١2_١2١٤١52چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9183729839asyabani@pnu.ac.irآزمون آنالين پيام من13:30مصطفي آسيابانيكارشناسيرياضيات پايه ومقدمات آمار٠١١_١١١١٠١٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9183729839asyabani@pnu.ac.irآزمون آنالين پيام من13:30مصطفي آسيابانيكارشناسيرياضيات پايه ومقدمات آمار٠١2_١١١١٠١5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183729839asyabani@pnu.ac.irآزمون آنالين پيام من08:00مصطفي آسيابانيكارشناسيرياضيات وآمار٠١_١١١١١2١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسياحتمال ٠١١_١١١٧١5٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسياحتمال ٠١2_١١١٧١5٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ13:30منصور شير علي زادهكارشناسيآمار در شهرسازي٠١_١8١٣٠٠2شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيآمار و احتمال مقدماتي٠١_١١١٧2١٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ13:30منصور شير علي زادهكارشناسيآمار٠١١_١١١٧١١٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيآماروكاربردآن درمديريت ٠١2_١١١٧٠١٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيتوابع مختلط٠١_١١١١٣٧8دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ13:30منصور شير علي زادهكارشناسيجبر خطي كاربردي٠١_١١١١5٧١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسيجبرخطي٠١_١١١١٤٣5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسيرياضي ٠١١_١١١١٠28سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
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9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسيرياضي ٠١١_١١١١١١5سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيرياضي ٠١2_١١١١١١٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيرياضي عمومي ٠١١_١١١١٣٠٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسيرياضي عمومي ٠١١_١١١١526سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيرياضيات ٠١١_١١١١٤٧٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيزبان تخصصي٠١_١١١٧٠٣٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسيمباني احتمال٠١_١١١٧١٤٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيمباني آناليز عددي٠١_١١١١٣2٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30منصور شير علي زادهكارشناسيمباني تحقيق در عمليات٠١_١١١١٤٣6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسيمباني ماتريس ها و جبر خطي٠١_١١١١٣2٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ13:30منصور شير علي زادهكارشناسيمعادالت ديفرانسيل٠١_١١١١٠٩٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ13:30منصور شير علي زادهكارشناسيمعادالت ديفرانسيل٠١_١١١١١١٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ13:30منصور شير علي زادهكارشناسيمعادالت ديفرانسيل٠١_١١١١٣٧٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ13:30منصور شير علي زادهكارشناسيمعادالت ديفرانسيل٠١_١١١١٤٠٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9124529585ma.shiralizadeh@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00منصور شير علي زادهكارشناسيمعادالت ديفرانسيل٠١_١١١١5٠٣شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183772099m.saberinik@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ08:00مونا صابري نيككارشناسيالكترونيك ٠١2_١٣١٩١٣٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183772099m.saberinik@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ13:30مونا صابري نيككارشناسيآشنايي با مهندسي برق٠١_١٣١٩١2٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183772099m.saberinik@gmail.comآزمون تشريحي ارتباط با واتس آپ10:30مونا صابري نيككارشناسيماشين هاي الكتريكي مخصوص٠١_١٣١٩١٧٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9181710953mahdihsh@yahooآزمون تشريحي10:30مهدي حسام شريعتيكارشناسيمقاومت مصالح ٠١١_١١22٠٠٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 co uk. .
9181710953mahdihsh@yahooآزمون تشريحي10:30مهدي حسام شريعتيكارشناسيمقاومت مصالح ٠١١_١٣١٣٠٤٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 co uk. .
9181710953mahdihsh@yahooآزمون تشريحي08:00مهدي حسام شريعتيكارشناسيمكانيك خاك٠١_١٣١٣٠5١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣ co uk. .
9189713264mehdizibaei1365@gmail.comآزمون آنالين تستي08:00مهدي زيباييكارشناسيمباحث ويژه ٠١١_١٣22٠٤٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
كانال تلگرامي نهادكانال تلگرامي نهادگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30مهدي طهماسبيكارشناسيآيين زندگي (اخالق كاربردي )٠١_١2٣٣٠2٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
كانال تلگرامي نهادكانال تلگرامي نهادگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30مهدي طهماسبيكارشناسيآيين زندگي (اخالق كاربردي )٠2_١2٣٣٠2٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
كانال تلگرامي نهادكانال تلگرامي نهادگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30مهدي طهماسبيكارشناسيآيين زندگي (اخالق كاربردي )علوم انساني٠١_١22٠٤٣٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
كانال تلگرامي نهادكانال تلگرامي نهادگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30مهدي طهماسبيكارشناسيآيين زندگي (اخالق كاربردي )علوم انساني٠2_١22٠٤٣٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
 كانال تلگرامي نهادگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30مهدي طهماسبيكارشناسيحفظ جزء ٣٠ قرآن كريم٠١_١22٠65٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
كانال تلگرامي نهادكانال تلگرامي نهادگواهي از نهاد رهبري دانشگاه10:30مهدي طهماسبيتحصيالت تكميليحفظ جزء ٣٠ قرآن كريم٠١_١22٠658يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
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كانال تلگرامي نهادكانال تلگرامي نهادگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30مهدي طهماسبيكارشناسيفلسفه اخالق (با تكيه بر مباحث تربيتي)٠١_١2١١٤١١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
كانال تلگرامي نهادكانال تلگرامي نهادگواهي از نهاد رهبري دانشگاه13:30مهدي طهماسبيكارشناسيفلسفه اخالق (با تكيه بر مباحث تربيتي)٠2_١2١١٤١١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183327797mehdi_b94@yahoo.comآزمون آنالين08:00مهدي قادريكارشناسيآسيب شناسي اجتماعي٠١_١2١٧25٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183327797mehdi_b94@yahoo.comآزمون آنالين08:00مهدي قادريكارشناسيآسيب شناسي اجتماعي٠١_١222٠6٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183327797mehdi_b94@yahoo.comآزمون آنالين08:00مهدي قادريكارشناسيجامعه شناسي انحرافات اجتماعي٠١_١222٠١٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9183327797mehdi_b94@yahoo.comكار تحقيقي13:30مهدي قادريكارشناسيجامعه شناسي ايالت وعشايرايران٠١_١222٠١٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9183327797mehdi_b94@yahoo.comكار تحقيقي13:30مهدي قادريكارشناسيجامعه شناسي خانواده٠١_١222٠١2پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183327797mehdi_b94@yahoo.comكار تحقيقي10:30مهدي قادريكارشناسيجامعه شناسي درادبيات فارسي٠١_١222٠٣2سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183327797mehdi_b94@yahoo.comآزمون آنالين10:30مهدي قادريكارشناسيجامعه شناسي سازماني٠١_١22222٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183327797mehdi_b94@yahoo.comكار تحقيقي13:30مهدي قادريكارشناسيروانشناسي اجتماعي٠١_١2١٧٠٠2شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183327797mehdi_b94@yahoo.comكار تحقيقي13:30مهدي قادريكارشناسيروانشناسي اجتماعي٠١_١222٣٠٤شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183327797mehdi_b94@yahoo.comكار تحقيقي13:30مهدي قادريكارشناسيروش تدريس علوم تجربي و اجتماعي٠١_١2١١68٩شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9183327797mehdi_b94@yahoo.comكار تحقيقي10:30مهدي قادريكارشناسيكاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي٠١_١١١5٠٠١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183327797mehdi_b94@yahoo.comآزمون آنالين10:30مهدي قادريكارشناسيمباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ٠١١_١222٠٠١سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش ٠١_١2١١٠82پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183327797mehdi_b94@yahoo.comكار تحقيقي08:00مهدي قادريكارشناسيدبستان ودبستان

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسياتوماسيون صنعتي٠١_١٣١٤٠6٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسياجراي متره وبرآورد٠١_١٣١2٠١٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيارزيابي كاروزمان٠١_١١22٠١٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسياستانداردهاي مديريت پروژه٠١_١٣١2٠٠١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسياصول حسابداري و هزينه يابي٠١_١٣١٤٠6٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسياصول شبيه سازي٠١_١١22٠25پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسياصول مديريت و تئوري سازمان٠١_١٣١٤٠58دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسياصول مهندسي ترافيك٠١_١٣١٣٣8٤سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسياصول مهندسي تونل٠١_١٣١٣١٣2پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسياصول مهندسي زلزله و باد٠١_١٣١٣١28يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسياقتصاد مهندسي٠١_١١22٠٧٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسياقتصاد مهندسي٠١_١٣١٤٠٤6سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
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9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيايمني وبهداشت صنعتي٠١_١١22٠٣١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيبارگذاري٠١_١٣١٣٣١٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيبرنامه ريزي توليد٠١_١١22٠2١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيبرنامه ريزي حمل ونقل٠١_١١22٠2٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيبرنامه ريزي نگهداري وتعميرات٠١_١١22٠2٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيبرنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي ٠١١_١١22٠١٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيبناهاي آبي٠١_١٣١٣١٣٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيبهينه سازي مصرف انرژي درساختمان٠١_١٣١١٠٠٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيپژوهش عملياتي٠١_١2١٤٠٤6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيتاسيسات زيربنايي وساختمان٠١_١٣١2٠٣٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيتاسيسات زيربنائي وساختماني٠١_١٣١2٠١٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيتاسيسات مكانيكي و برقي٠١_١٣١5١٧6چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيتجزيه و تحليل تصميم گيري٠١_١٣١٤٠62چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق در عمليات٠١_١2١8268دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق درعمليات٠١_١2٣5٠١٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق درعمليات ٠١١_١2١8٠28دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق درعمليات ٠١١_١2١8١١٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق درعمليات ٠١١_١٣١2٠2٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق درعمليات ٠١2_١١22٠22يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق درعمليات ٠١2_١2١8٠٣١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق درعمليات ٠١2_١2١8٠66يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيتحقيق درعمليات ٠١2_١2١8١2٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيتحليل سازه ٠١2_١٣١٣١٠٤سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيتحليل سيستم ها٠١_١١22٠2٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيترموديناميك وانتقال حرارت٠١_١٣١١٠٠٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيتئوري احتماالت و كاربرد ان٠١_١٣١٤٠56پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيراه آهن٠١_١٣2٠٠8١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيراهسازي٠١_١٣١٣١٠٧سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيروسازي راه٠١_١٣١٣١٠٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيروش هاي اجراي ساختمان٠١_١٣١٣٣١٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيروش هاي توليد٠١_١٣١5265يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيروش هاي ساخت ٠١١_١٣١2٠١8پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيروشهاي اجرا گود و سازه نگهبان٠١_١٣١٣٣8٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيزبان تخصصي٠١_١2١2١6٣شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيزبان تخصصي٠١_١2١2١6٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيزبان تخصصي٠١_١٣١٣١١٠شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيسازه هاي بتن آرمه ٠١١_١٣١٣٠5٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيسازه هاي فوالدي٠١2_١٣١٣٠٩٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيسيستم هاي پرداخت حقوق ودستمزد٠١_١١22٠28دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيسيستم هاي تهويه وتبريد٠١_١٣١١٠٠٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيطراحي اجرايي ٠١2_١٣١2٠٤2سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيطراحي فرآيند٠١_١٣١١٠٣١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيطراحي معماري و شهرسازي٠١_١٣١٣٠٤5شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيعلم مواد٠١_١٣١5٠١5پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيفرآيندهاي توليد٠١_١١22٠٠8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيكاربرد نانو در مهندسي اجرايي٠١_١٣١١٠٣2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيماشين آالت ساخت٠١_١٣١2٠٠٩شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيماشين هاي آبي٠١_١٣١٣١٣١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيمباني GIS در مهندسي عمران٠١_١٣١٣١25سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيمتره و برآورد و پروژه٠١_١٣١٣٠5٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيمديريت توليد٠١_١2١٤١٠6يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيمديريت كارگاه ومنابع انساني٠١_١٣١2٠٠2يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيمديريت مهندسي٠١_١١22٠8٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيمقاومت مصالح٠١2_١٣١٣١26شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيمقررات ملي ساختمان٠١_١٣١٣١22شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيمهندسي اطالعات٠١_١٣١١٠٠8يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
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9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي10:30مهدي گلباغيكارشناسيمهندسي ترابري٠١_١٣١٣١٣٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيمهندسي رايانه هاي كوچك٠١_١٣١١٠٠2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيمهندسي سيستم ها٠١_١٣١٣٣6٣شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسينقشه كشي تخصصي٠١_١٣١١٠٣٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسينگهداري، تعمير و ترميم سازه ها٠١_١٣١٣٣6٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي13:30مهدي گلباغيكارشناسيهيدرولوژي مهندسي٠١_١٣١٣١١6پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183710453mehdi_golbaghi@yahoo.comكار تحقيقي و سوال تحليلي08:00مهدي گلباغيكارشناسيهيدروليك و آزمايشگاه٠١_١٣١٣٠55يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي08:00نادر پروينكارشناسياصول بيمه كشاورزي٠١_١٤١٣٠28يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي08:00نادر پروينكارشناسياصول حسابداري درواحدهاي كشاورزي٠١_١٤١٣٠25دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي13:30نادر پروينكارشناسيآشنايي با دامپروري ايران٠١_١٤١١2٣٤پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣

9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي13:30نادر پروينكارشناسيآمار و احتماالت براي جغرافيا (2)٠١_١2١6٧٠2شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي10:30نادر پروينكارشناسيبهداشت وبيماريهاي دام وطيور٠١_١٤١١٠٧٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي08:00نادر پروينكارشناسيپرورش زنبورعسل٠١_١٤١١٠8٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي13:30نادر پروينكارشناسيپرورش طيور٠١_١٤١١٠65سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي13:30نادر پروينكارشناسيپرورش گوسفندوبز٠١_١٤١١٠6٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي08:00نادر پروينكارشناسيتغذيه طيور٠١_١٤١١٠٧٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي08:00نادر پروينكارشناسيخوراك هاوجيره نويسي٠١_١٤١١٠٧2دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي08:00نادر پروينكارشناسيدرختان ودرختچه هاي ايران٠١_١٤١١١6١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي10:30نادر پروينكارشناسيرابطه دام ومرتع٠١_١٤١١١5٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي13:30نادر پروينكارشناسيفيزيولوژي بعدازبرداشت٠١_١٤١١٠٩٩سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي13:30نادر پروينكارشناسيفيزيولوژي توليدمثل٠١_١٤١١٠6٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9126532527naderpn1353@yahoo.comكار تحقيقي08:00نادر پروينكارشناسيمباني برنامه نويسي كامپيوتر٠١_١2١686٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9183712003gharibi1385@gmail.comآزمون تشريحي و ارائه درس13:30ناصر غريبيكارشناسيحقوق تجارت٠١_١22٣٠٠2چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183712003gharibi1385@gmail.comآزمون تشريحي و ارائه درس13:30ناصر غريبيكارشناسيحقوق تجارت ٠١2_١22٣٠٤٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183712003gharibi1385@gmail.comآزمون تشريحي و ارائه درس10:30ناصر غريبيكارشناسيحقوق بيمه٠١_١22٣٠6٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183712003gharibi1385@gmail.comآزمون تشريحي و ارائه درس13:30ناصر غريبيكارشناسيحقوق تجارت٠١_١22٣١٧2چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183712003gharibi1385@gmail.comآزمون تشريحي و ارائه درس08:00ناصر غريبيكارشناسيحقوق تجارت (١)تجار و اعمال تجاري٠١_١22٣22٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183712003gharibi1385@gmail.comآزمون تشريحي و ارائه درس10:30ناصر غريبيكارشناسيحقوق تجارت 2شركت ها٠١_١22٣22٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


9183712003gharibi1385@gmail.comآزمون تشريحي و ارائه درس10:30ناصر غريبيكارشناسيحقوق تجارت 2شركت ها٠2_١22٣22٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183712003gharibi1385@gmail.comآزمون تشريحي و ارائه درس08:00ناصر غريبيكارشناسيحقوق فضاي مجازي٠١_١22٣2٤6سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسياقليم شناسي آماري٠١_١2١6٤86سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسياقليم شناسي ديناميك٠١_١2١6٤88يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسياقليم شناسي كاربردي٠١_١2١6٤٧٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليتحصيالت تكميليانديشه هاي نظري در جغرافيا و ژئومورفولوژي٠١_١2١688٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليتحصيالت تكميليانديشه هاي نظري درجغرافيا وژئومورفولوزي٠١_١2١66١5پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيآب و هواي ايران٠١_١2١6٤١٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيآب و هواي كره زمين٠١_١2١6٤8٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيآشنايي با نرم افزارهاي اقليمي٠١_١2١6٤8٧شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيبرنامه ريزي روستايي در ايران٠١_١2١6٤28يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسيبرنامه ريزي منطقه اي٠١_١8١٣٠٣2شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيتاسيسات و زير ساخت هاي شهري٠١_١8١٣٠6٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيتغييرات محيطي٠١_١2١686١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
تكنيك ها ي ميداني و آزمايشگاهي در ٠١_١2١688٩چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليتحصيالت تكميليژئومورفولوژي
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليتحصيالت تكميليجغرافياوراهبرد ملي٠١_١2١66٤١دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيجغرافياي اقتصادي٠١_١2١6٧٠٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيجغرافياي انساني ايران٠١_١222٠2٧شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيجغرافياي جهانگردي ايران٠١_١2١6١26دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيجغرافياي جهانگردي عمومي٠١_١2١6١25يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيجغرافياي شهري٠١_١8١٣٠١2پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيروش تحقيق در شهرسازي٠١_١8١٣٠١6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيزبان تخصصي(جغرافيا و برنامه ريزي روستايي)٠١_١2١6٤٠5يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليتحصيالت تكميليژئومورفولوژي جرياني( آموزش محور)٠١_١2١66١6پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليتحصيالت تكميليژئومورفولوژي كارست٠١_١2١665٣دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليتحصيالت تكميليژئومورفولوژي محوطه هاي فرهنگي٠١_١2١68٩١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
ژئومورفولوژي و آمايش فضاهاي شهري و ٠١_١2١68٩٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليتحصيالت تكميليروستايي

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com/soalpnu
www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.com


9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليتحصيالت تكميليژئومورفولوژي و مديريت فرسايش خاك٠١_١2١68٩5دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسيشهر نشيني و دگرگوني در نواحي روستايي٠١_١2١6٤2٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيشهرها و شهركهاي جديد٠١_١2١6٤٤١شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسيطراحي و كاربرد نظام اطالعات شهري٠١_١8١٣٠٣٩شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسيكاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري٠١_١2١6٤5٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيكاربرد سنجش از دور در اقليم شناسي٠١_١2١6٤٧٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيكارگاه برنامه ريزي روستايي٠١_١2١6٤٣٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسيكارگاه برنامه ريزي شهري٠١_١2١6٤5٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

مباني برنامه ريزي شبكه حمل و نقل درون ٠١_١8١٣٠6٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسيشهري

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيمباني جغرافياي شهري٠١_١2١6٣8٩پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيمباني ژئومورفولوژي٠١_١2١6٣٩5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز10:30نگين عاليكارشناسيمباني سنجش از دور٠١_١2١68٠١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيمحيط زيست و حقوق آن٠١_١2١6862دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليتحصيالت تكميليمديريت مخاطرات ژئومورفولوژيكي٠١_١2١68٩2چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسيمسائل آب٠١_١2١6868پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسيميكرو كليماتولوژي٠١_١2١6٤٧6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليكارشناسينقشه خواني٠١_١2١6٣85سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

واحد هاي ژئومورفولوژي ايران ٠١_١2١6656شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز13:30نگين عاليتحصيالت تكميليباتاكيدبرتوانهاي محيطي

9183802754aalineg1382@gmail.comكار تحقيقي و كتاب باز08:00نگين عاليكارشناسيهيدروكليماتولوژي٠١_١2١6٤٧٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيارتباطات و سياست٠١_١2٣١٠٩2پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيارتش وسياست٠١_١2٣١٠2٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسياصول روابط بين المللي ٠١١_١2٣١٠١٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسياصول روابطبين المللي ٠١2_١2٣١٠١5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسياصول و مباني روابط بين الملل (١)٠١_١2٣١١26يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيانديشه سياسي در اسالم و ايران (١)٠١_١2٣١٠٩6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
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9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيانديشه سياسي در اسالم و ايران (2)٠١_١2٣١١٠٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيانديشه سياسي در غرب (١)٠١_١2٣١١١٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيانديشه هاي سياسي درايران واسالم٠١_١2٣١٠١2سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيانديشه هاي سياسي درقرن بيستم٠١_١2٣١٠١٠سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيانقالب اسالمي ايران٠١_١2٣١٠2٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيبنيادهاي فلسفي سياست٠١_١2٣١٠٩٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب قبل ٠١_١2٣١٠٠6دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيازافالطون تاقرن بيستم(١)

تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب قبل ٠١_١2٣١٠٠٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيازافالطون تاقرن بيستم(2)

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيتاريخ تحول دولت در اسالم و ايران٠١_١2٣١٠٩٩چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيتاريخ روابط بين الملل (١)٠١_١2٣١١٠5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

تاريخ روابطخارجي ايران ٠١_١22٩٠٠6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيازشهريور١٣2٠تا١٣5٧

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيتاريخ روابطخارجي ايران ازقاجاريه تا٠١١٣2٠_١22٩٠٠5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

تحوالت سياسي - اجتماعي ايران از آغاز ٠١_١2٣١١٠٧سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيصفويه تا پايان قاجار

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيتحوالت سياسي واجتماعي ايران از١٣2٠تا٠١١٣5٧_١2٣١٠٠٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيتئوريهاي انقالب٠١_١2٣١٠١٣شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيجغرافياي سياسي و مناطق راهبردي جهان٠١_١2٣١١2٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيجنبش هاي اسالمي معاصر٠١_١2٣١٠٠٣پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق اداري (كليات وايران )٠١_١22٣٠١٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران٠١_١2٣١١٠٠شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9126994862voria2010@yahoo.comترجمه10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل اسالمي٠١_١22٣٠١٤پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9126994862voria2010@yahoo.comترجمه13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل خصوصي٠١_١22٣٠١5شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

9126994862voria2010@yahoo.comترجمه10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل خصوصي ٠١١_١22٣٠٤٤چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
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9126994862voria2010@yahoo.comترجمه10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل خصوصي ٠١2_١22٣٠52سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل عمومي ٠١١_١22٣٠١١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل عمومي ٠١١_١22٣٠25دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل عمومي ٠١١_١22٣22٠دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل عمومي ٠١2_١22٣٠١2پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل عمومي ٠١2_١22٣٠٣٧پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق بين الملل عمومي ٠١2_١22٣2٣١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق دريايي٠١_١22٣26٣پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق سازمانهاي بين الملل٠١_١22٣٠55دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيحقوق هوايي٠١_١22٣25٧پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيداوري بين المللي٠١_١22٣262سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيديپلماسي ورفتارسياسي دراسالم٠١_١2٣١٠26يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيروش پژوهش در علوم سياسي (١)٠١_١2٣١١٠6پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيروش تحقيق درعلوم سياسي ١الف٠١_١2٣١٠٠5پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيروش تحقيق درعلوم سياسي ٠١2_١2٣١٠١6سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيسازمان هاي بين المللي٠١_١2٣١٠١١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيسياست خارجي جمهوري اسالمي ايران٠١_١2٣١٠١8يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيسياست خارجي جمهوري اسالمي ايران٠١_١2٣١١١٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيسياست خارجي قدرت هاي بزرگ٠١_١2٣١٠22پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيسياست و حكمراني در قرآن و نهج البالغه٠١_١2٣١١٠١شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيسياست وحكومت درخاورميانه٠١_١2٣١٠2٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
سيره سياسي پيامبر اعظم (ص) و ائمه معصومين ٠١_١2٣١١٠2يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسي(ع)
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيشناخت ماهيت وعملكردامپرياليسم٠١_١2٣١٠2٠پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيفن ديپلماسي وآداب كنسولي٠١_١2٣١٠١٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيكليات حقوق اساسي٠١_١2٣١٠٩١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيكليات حقوق شهروندي٠١_١22٣266يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيكليات حقوق شهروندي٠2_١22٣266يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمباني اقتصادي سياست٠١_١2٣١٠٩٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
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9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمباني انديشه هاي سياسي دراسالم٠١_١2٣١٠٠٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمباني روانشناختي سياست٠١_١2٣١٠٩5شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمباني علم سياست٠١_١2٣١٠٠١يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمباني و اصول سياست گذاري عمومي٠١_١2٣١٠٩8پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمتون پايه سياسي در زبان فارسي٠١_١2٣١١٠٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9126994862voria2010@yahoo.comترجمه08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمتون سياسي به زبان خارجي ٠١١_١2١2٠٣8شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9126994862voria2010@yahoo.comترجمه08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمتون سياسي به زبان خارجي ٠١2_١2١2٠٣٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي13:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم٠١_١2٣١٠١٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمسائل سياسي واقتصادي نفت درايران٠١_١2٣١٠٠8دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمسائل نظامي واستراتژيك معاصر٠١_١2٣١٠25دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسيمياني علم سياست٠١_١2٣١٠8٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي10:30وريا شيخ ذكرياييكارشناسينظام سياسي ودولت دراسالم٠١_١2٣١٠٠2يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9126994862voria2010@yahoo.comكار تحقيقي08:00وريا شيخ ذكرياييكارشناسينوسازي ودگرگوني سياسي٠١_١2٣١٠2١سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيادبيات عاميانه٠١_١2١٣2٧٣دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيآيين نگارش متون علمي٠١_١2١٣١١٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيتحصيالت تكميليبالغت كاربردي٠١_١2١٣٣٤١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
تاريخ ادبيات فارسي ١ (پيش از اسالم تا آغاز ٠١_١2١٣2٧١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيدوره سلجوقيان)
تاريخ ادبيات فارسي 2 ( ازآغاز دوره سلجوقيان ٠١_١2١٣2٧٩سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيتا دوره مغول)
تاريخ ادبيات فارسي ٣ ( ازدوره مغول تا دوره ٠١_١2١٣2٩٠چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيصفويه)
تاريخ ادبيات فارسي ٤ ( ازدوره صفويه تا ٠١_١2١٣2٩٤يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيمشروطه)
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي10:30هادي يوسفيتحصيالت تكميليتحقيق در شعر معاصر ايران٠١_١2١٣٤٤٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي13:30هادي يوسفيتحصيالت تكميليتحقيق دردستورزبان فارسي٠١_١2١٣١٣٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيجريان شناسي شعر معاصر ايران٠١_١2١٣2٩٩شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي13:30هادي يوسفيتحصيالت تكميليروش تحقيق پيشرفته٠١_١2١٣١6٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيزبان تخصصي قسمت اول٠١_١2١٣28١پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيزبان خارجه تخصصي ٠١2_١2١٣٠٣٤سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي10:30هادي يوسفيتحصيالت تكميليساخت دستوري زبان فارسي٠١_١2١٣٣٣8سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
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9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيسبك شناسي ١نظم٠١_١2١٣٠٤6دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيسبك شناسي 2نثر٠١_١2١٣٠٤٩دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي10:30هادي يوسفيتحصيالت تكميليعربي ١(صرف ونحو)٠١_١2١٣١٣8چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيعربي ٣ قسمت سوم: (قواعد و متون)٠١_١2١٣2٧5سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيعربي ٤ قسمت چهارم:(قواعد و متون)٠١_١2١٣28٠شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيعربي 6 قسمت ششم : (قواعد و متون)٠١_١2١٣2٩6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيعروض وقافيه٠١_١2١٣٠5٩پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيفارسي٠١_١2١٣2١٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيفارسي٠2_١2١٣2١٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيفارسي٠٣_١2١٣2١٠پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيقرائت عربي ٠١٤_١2١٣٠١٩دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيقرائت عربي ٠١5_١2١٣٠25پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيقواعدعربي ٠١٤_١2١٣٠2٠شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيكارگاه فرهنگ نويسي٠١_١2١٣٣١١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيكارگاه ويراستاري(١)٠١_١2١٣٣٠8يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيكليات نقد ادبي٠١_١2١٣2٩٣سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيمباني عرفان وتصوف٠١_١2١٣٠٣٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيمتون منتخب نثر ادبي-تعليمي٠١_١2١٣282پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣

متون نثر (٤) متون ادبي- عرفاني با تاكيد بر ٠١_١2١٣2٧6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيمرصاد العباد

9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي08:00هادي يوسفيتحصيالت تكميليمتون نثر(2) جهانگشا و مرزبان نامه٠١_١2١٣٤٤8شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

متون نثر(2) متون ادبي- داستاني با تاكيد بر ٠١_١2١٣268سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيكليله و دمنه

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيمتون نظم (2) قسمت دوم: شاهنامه(2)٠١_١2١٣2٧2دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيمتون نظم (2) قسمت سوم: قصايد ناصر خسرو٠١_١2١٣2٧٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي10:30هادي يوسفيتحصيالت تكميليمتون نظم (2) مثنوي٠١_١2١٣٤٣8دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
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متون نظم (٣) قسمت اول: شاعران حوزه ادبي ٠١_١2١٣2٧٧پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيخراسان

متون نظم (٣) قسمت دوم: شاعران حوزه ادبي ٠١_١2١٣2٧8چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيعراق

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيمتون نظم (٤) قسمت اول :اشعار سنايي٠١_١2١٣2٩١شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيمتون نظم (٤) قسمت چهارم:مثنوي معنوي (2)٠١_١2١٣2٩٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسيمتون نظم (٤) قسمت دوم :مثنوي هاي عطار٠١_١2١٣2٩2شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي13:30هادي يوسفيتحصيالت تكميليمتون نظم(١) شاهنامه٠١_١2١٣٤٣٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسيمتون نظم(2) قسمت اول: شاهنامه (١)٠١_١2١٣26٧چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسيمرجع شناسي و روش تحقيق(١)٠١_١2١٣265پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي08:00هادي يوسفيتحصيالت تكميليمطالعات زباني در متن ادبي٠١_١2١٣٤5٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي10:30هادي يوسفيتحصيالت تكميلينثرفارسي ١(تاريخ بيهقي )٠١_١2١٣١٣٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي08:00هادي يوسفيتحصيالت تكميلينثرفارسي 2(تاريخ جهانگشاومرزبان نامه٠١_١2١٣١٤6شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي08:00هادي يوسفيتحصيالت تكميلينثرفارسي ٣(مصباح الهدايه )٠١_١2١٣١٤٣يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي10:30هادي يوسفيتحصيالت تكميلينظريه ها و نقد ادبي٠١_١2١٣٣٣٧شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي10:30هادي يوسفيكارشناسينظريه هاي ادبي٠١_١2١٣٣٠٠دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي13:30هادي يوسفيكارشناسينظم 2بخش ٣سي قصيده ازناصرخسرو٠١_١2١٣٠١٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
9131434796padabi92@gmail.comكار تحقيقي08:00هادي يوسفيكارشناسينظم ٤بخش 2مثنوي ٠١2_١2١٣٠٣5سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي13:30هادي يوسفيتحصيالت تكميلينظم فارسي ١(شاهنامه )٠١_١2١٣١٣6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9131434796padabi92@gmail.comدرك مطلب و خالصه نويسي10:30هادي يوسفيتحصيالت تكميلينظم فارسي ٤(مثنوي )٠١_١2١٣١٤2دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشمند قصريكارشناسيالكترونيك آنالوگ٠١_١٣١٩22٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشمند قصريكارشناسيپردازش سيگنال هاي ديجيتال٠١_١٣١٩228يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشمند قصريكارشناسيريزپردازنده و زبان اسمبلي٠١_١٣22٠١٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشمند قصريكارشناسيسيستم هاي ديجيتال ٠١2_١٣١٩١٣٩پنج شنبه 22,١٣٩٩,٠٣
9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشمند قصريكارشناسيسيگنالهاوسيستمها٠١_١١١52٠٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشمند قصريكارشناسيطراحي كامپيوتري سيستمهاي ديجيتال٠١_١٣22٠١٧شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشمند قصريكارشناسيكنترل صنعتي٠١_١٣١٩225دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشمند قصريكارشناسيمباني مكاترونيك٠١_١٣١٩226چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشمند قصريكارشناسيمدارهاي پالس و ديجيتال٠١_١٣١٩١٧2چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
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9188722527hooshmand1798@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشمند قصريكارشناسيمدارهاي پالس و ديجيتال٠١_١٣١٩22٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسياقتصاد ايران٣ (برنامه ريزي و بودجه )٠١_١22١٣٣١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسياقتصاد عمومي ٠١2_١22١١٩٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسياقتصاد كشاورزي٠١_١22١٣٤٧شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسياقتصادكشاورزي٠١_١22١١٠٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسيالگوي اسالمي ايران: پيشرفت و اقتصاد مقاومتي٠١_١22١٣٣6يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسيبازار سرمايه اسالمي٠١_١22١٣٣٧دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيبانكداري اسالمي٠١_١22١٣٣2سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيبيوفيزيك٠١_١١١2٠٤١يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيتصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي٠١_١2١8٠٤٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣

9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيحقوق بازرگاني٠١_١2١٤١٠٤چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين13:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيحقوق بازرگاني ( تطبيقي و اسالمي)٠١_١2١8٤5٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسيزيست شناسي ميكروبي٠١_١١١2٤8٧چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسيژنتيك٠١_١١١2٠٣6يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسيژنتيك پايه٠١_١١١2٤8٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسيسازمانهاي پولي و مالي اسالمي و بين المللي٠١_١2١8٤5٤شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيسيستمهاي خريدوانبارداري وتوزيع٠١_١2١8١٣٠چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيفراگردتنظيم وكنترل بودجه٠١_١2١٤٠٠6پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيفيزيولوژي تنش٠١_١١١2٠6١چهار شنبه 2١,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيقارچ شناسي٠١_١١١2٤6٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيمباني بانكداري و مديريت بانك٠١_١2١8٤5٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسيمباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد٠١_١22١٣٣٤دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين08:00هوشنگ گوهرچينيكارشناسيمديريت سازمانهاي محلي وشهرداريها٠١_١2١8٠٣٧دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9183785179hgohar129@gmail.comآزمون آنالين10:30هوشنگ گوهرچينيكارشناسيمديريت عمليات خدمات٠١_١2١85٠8پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ08:00يداله آريانژادكارشناسيرياضي عمومي ٠١١_١١١١٠٩٩سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ08:00يداله آريانژادكارشناسيرياضي عمومي ٠١١_١١١١١٠8سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ08:00يداله آريانژادكارشناسيرياضي عمومي ٠١١_١١١١٤٠٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
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9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله آريانژادكارشناسيرياضي عمومي ٠١2_١١١١55٠سه شنبه 2٧,١٣٩٩,٠٣
9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله آريانژادكارشناسيرياضي كاربردي٠١١_١2١٤١5٠يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله آريانژادكارشناسيرياضيات پايه٠١_١١١١٤٩٧يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله آريانژادكارشناسيرياضيات و كاربرد آن در مديريت٠١_١١١١٤٩6چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله آريانژادكارشناسيمباني نظريه محاسبه٠١_١١١١٣٣١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣
9188705154y.aryanejad@pnu.ac.irآزمون آنالين ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله آريانژادكارشناسيهندسه جبري مقدماتي٠١_١١١١٣8١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله عثمانيكارشناسيادبيات پايداري٠١_١2١2٤٤8يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله عثمانيكارشناسيادبيات كهن فارسي٠١_١2١2٤٧١دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله عثمانيكارشناسيادبيات معاصر٠١_١225١١٩پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ08:00يداله عثمانيكارشناسيادبيات معاصر فارسي٠١_١2١2٤٣2سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ08:00يداله عثمانيكارشناسيترجمه متون فلسفه٠١_١2١2٤٧٠شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله عثمانيكارشناسيخواندن انگليسي پايه٠١_١2١2٤١6سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله عثمانيكارشناسيخواندن انگليسي پيشرفته٠١_١2١2٤2١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله عثمانيكارشناسيخواندن ودرك مفاهيم ٠١١_١2١2٠٤5سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله عثمانيكارشناسيخواندن ودرك مفاهيم ٠١١_١225٠٠٤سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله عثمانيكارشناسيخواندن ودرك مفاهيم ٠١2_١2١2٠٤٧سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله عثمانيكارشناسيخواندن ودرك مفاهيم ٠١2_١2١2١٠5سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله عثمانيكارشناسيخواندن ودرك مفاهيم ٠١٣_١2١2٠5١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله عثمانيكارشناسيزبان خارجي٠١_١2١2255شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
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9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله عثمانيكارشناسيزبان خارجي٠2_١2١2255شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله عثمانيكارشناسيزبان خارجي٠٣_١2١2255شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله عثمانيكارشناسيزبان عمومي (دانشپذيري)٠١_١2١22٧٠شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ08:00يداله عثمانيكارشناسيساخت زبان فارسي٠١_١2١2٠5٣چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ10:30يداله عثمانيكارشناسيمكاتبات انگليسي٠١_١2١2٤٣٠يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ13:30يداله عثمانيكارشناسينگارش فارسي٠١_١2١2٠5٤دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

9188708940kurdestan410@gmail.comكار تحقيق ارتباط از طريق واتس آپ08:00يداله عثمانيكارشناسيويرايش فارسي٠١_١2١2٤26يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي13:30يعقوب احمديكارشناسياصول روزنامه نگاري٠١_١222٣2٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي08:00يعقوب احمديكارشناسياصول علم سياست٠١_١222٠٠٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي10:30يعقوب احمديكارشناسيافكار عمومي و وسايل ارتباط جمعي٠١_١222٣٣٣شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي10:30يعقوب احمديكارشناسيتاريخ تفكراجتماعي دراسالم٠١_١222٠٠٩يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣
9103425647yahmadi2009@gmail.comسواالت تحليلي تشريحي13:30يعقوب احمديتحصيالت تكميليجامعه شناسي انحرافات وكجرويهاي اجتماعي٠١_١22٧١٠١چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9103425647yahmadi2009@gmail.comسواالت تحليلي تشريحي08:00يعقوب احمديتحصيالت تكميليجامعه شناسي جوانان٠١_١22٧١٠٩پنج شنبه 2٩,١٣٩٩,٠٣
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي08:00يعقوب احمديكارشناسيجامعه شناسي جهان سوم٠١_١222٠٠6دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
9103425647yahmadi2009@gmail.comسواالت تحليلي تشريحي10:30يعقوب احمديتحصيالت تكميليجامعه شناسي مسائل اجتماعي٠١_١22٧١١١دو شنبه 26,١٣٩٩,٠٣

9103425647yahmadi2009@gmail.comسواالت تحليلي تشريحي08:00يعقوب احمديتحصيالت تكميليجامعه شناسي مسائل آموزش عالي٠١_١22٧١١5چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي13:30يعقوب احمديكارشناسيحقوق و مسئوليتهاي روزنامه نگاري٠١_١222٣٣8سه شنبه 2٠,١٣٩٩,٠٣
روشهاي پيشرفته آماري همراه بابرنامه هاي ٠١_١22٧١٠5يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

9103425647yahmadi2009@gmail.comسواالت تحليلي تشريحي10:30يعقوب احمديتحصيالت تكميليكامپيوتري
9103425647yahmadi2009@gmail.comسواالت تحليلي تشريحي13:30يعقوب احمديتحصيالت تكميليروشهاي تحقيق كمي درجامعه شناسي٠١_١22٧١١٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي10:30يعقوب احمديكارشناسيزبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي ٠١١_١222١8٠پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي10:30يعقوب احمديكارشناسيزبان تخصصي -مطالعه متون علوم اجتماعي ٠١١_١2١2٠٠١پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي08:00يعقوب احمديكارشناسيزبان تخصصي -مطالعه متون علوم اجتماعي ٠١2_١2١2٠٠2پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي08:00يعقوب احمديكارشناسيزبان تخصصي 2 متون روزنامه نگاري٠١_١222٣١٤پنج شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
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9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي08:00يعقوب احمديكارشناسيشيوه نگارش فارسي در مطبوعات٠١_١222٤٣٩يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي13:30يعقوب احمديكارشناسيگرافيك و صفحه آرايي در مطبوعات٠١_١222٣2٤شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣

9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي13:30يعقوب احمديكارشناسينقد و تفسير مقاله نويسي٠١_١222٣٤5دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
9103425647yahmadi2009@gmail.comكار تحقيقي10:30يعقوب احمديكارشناسيويراستاري و مديريت اخبار٠١_١222٣٤٣سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

9187779746usefakbari@yahooترجمه 500 لغت10:30يوسف اكبريكارشناسيزبان خارجي٠٣_١2١2256شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ com.
9187779746usefakbari@yahooترجمه 500 لغت10:30يوسف اكبريكارشناسيزبان خارجي٠٤_١2١2256شنبه 2٤,١٣٩٩,٠٣ com.

9187779746usefakbari@yahooفايل صوتي در خصوص موضوع دلخواه13:30يوسف اكبريكارشناسيگفت و شنود ٠١١_١225١١٣يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ com.
9187779746usefakbari@yahooفايل صوتي در خصوص موضوع دلخواه10:30يوسف اكبريكارشناسيگفت و شنود ٠١2_١225١١٤يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 com.
9187779746usefakbari@yahooفايل صوتي در خصوص موضوع دلخواه13:30يوسف اكبريكارشناسيگفت وشنود٠١١_١2١2١٠١يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ com.
9187779746usefakbari@yahooفايل صوتي در خصوص موضوع دلخواه10:30يوسف اكبريكارشناسيگفت وشنود٠١2_١2١2١٠2يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8 com.
9187779746usefakbari@yahooفايل صوتي در خصوص موضوع دلخواه13:30يوسف اكبريكارشناسيمهارتهاي شنيداري و گفتاري پايه٠١_١2١2٤١٧يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١ com.

پيدا كردن اصالح در فيلم شيوع به زبان يوسف اكبريكارشناسيترجمه نوار و فيلم١2١2١٠٣....
9187779746usefakbari@yahooاصلي com.

9187779746usefakbari@yahooفايل صوتي در خصوص موضوع دلخواه08:00يوسف اكبريكارشناسيمهارتهاي شنيداري و گفتاري پيشرفته٠١_١2١2٤22يك شنبه 25,١٣٩٩,٠٣ com.
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